MODLITWA Z MARYJĄ
Niech będzie błogosławione
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Invitatorium
O Boże, racz nas wybawić
Przyjdź Panie szybko nam z pomocą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen, Alleluja.

Hymn Matki Bożej
„Jak jest możliwe zrodzić dziecko,
gdy jeszcze nie znam swego męża?”.
Tak pyta zmieszana kobieta
na wiadomość anioła Bożego.
„Jak to możliwe, aby człowiek
rodził się na nowo gdy jest stary?”
Tak pyta Nikodem Jezusa,
„Czy może powrócić w łono matki?”
Gdy Duch Święty zstąpi na ciebie
i Cię okryje swoim cieniem,
Świętemu, który się narodzi
Musisz dać na imię Jezus.
Kto nie narodzi się z Ducha,
nie wejdzie do mego królestwa,
jak słyszysz wiatr, który wieje,
tak słuchaj Ducha Ojca.
„Jak to wszystko jest możliwe?”,
„Jest możliwe jeśli wierzysz”.
Błogosławiona Matka Boga:
„Niech się stanie według Twego Słowa”.
Modlitwa Psalmami
Alleluja, Alleluja, Alleluja /2x
(w Wielkim Poście: Chwała Tobie Słowo Boże, Chwała Tobie /2x)
Duch Pana jest nad Tobą,
Dziecię, które zrodzisz, będzie nazwane świętym.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Czytanie Słowa Bożego
Alleluja, Alleluja, Alleluja! /2x

Oto my, Panie, Twoi słudzy,
Niech się nam stanie według Twego Słowa.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Magnificat
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto mnie teraz błogosławić będą wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
Święte jest Jego imię.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie,
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Lub
Pod Twoją Obronę
Pod Twoją obronę, Miłosierdzia Matko
Dziś się uciekamy, Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami w potrzebach naszych
racz nie pogardzać,
ale obroń nas od przygód złych,
o Panno Święta, błogosławiona.
Raduj się
Raduj się Dziewico, Matko Boga
Maryjo, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą.
Błogosławionaś pośród kobiet,
i błogosławion owoc Twego łona,
ponieważ zrodziłaś Odkupiciela.
Lub
Nie płacz Matko Boża

pod krzyżem naszego pana,
i raduj się, ponieważ On zmartwychwstał,
w Jego ciele jest ukryte,
całe odkupienie i zbawienie
każdego człowieka. /3x
Ojcze nasz
Modlitwa końcowa

