
DZIESIĄTEK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 
wersja polsko-łacińska 

 
 

W imię Ojca, i Syna, † i Ducha Świętego. 
Amen. 
 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 
imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź 
wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj i odpuść nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom, i nie wódź 
nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
Amen. 
 
Zdrowaś MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami i bło-
gosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS. 
Święta MARYJO, Matko Boże, módl się za 

nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci 
naszej. Amen. (10x) 
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Święte-
mu, jak była na początku, teraz i zawsze 
i na wieki wieków. Amen. 
 
O MARYJO bez grzechu pierworodnego po-
częta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Cie-
bie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół-
mi Kościoła świętego i poleconymi Tobie. 
 
lub 
 
O mój JEZU, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, zapro-
wadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż 
szczególnie tym, które najbardziej potrze-
bują Twojego miłosierdzia. 
 
W imię Ojca, i Syna, † i Ducha Świętego. 
Amen.

In nomine Patris et Filii, † et Spiritus Sancti. 
Amen. 
 
Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie, et di-
mitte nobis debita nostra sicut et noc dimit-
timus debitoribus nostris. Et ne nos inducas 
in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. 
 
 
Ave MARIA, gratia plena, Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui, IESUS. Sancta MARIA, 
Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc 
et in hora mortis nostræ. Amen. (10x) 
 
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut 
errat in principio et nunc et semper et in sæ-
cula sæculorum. Amen. 
 
O MARIA, sine labe concepta, ora pro nobis, 
qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad 
Te non recurrunt et præsertim pro inimicis 
Sanctæ Ecclesiæ et commendatis Tibi. 
 
 
vel 
 
Domine IESU, dimitte nobis debita nostra, 
salva nos ab igne inferiori, perduc in cælum 
omnes animas, præsertim eas, quæ miseri-
cordiæ tuæ maxime indigent. 
 
 
In nomine Patris et Filii, † et Spiritus Sancti. 
Amen.
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