
Modlitwy odmawiane pierwszego dnia, 

gdy kobieta urodzi dziecko 
 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
 Władco, Panie Wszechmocny, który leczysz wszelką niemoc i wszelką 
chorobę, sam i tę oto N., która dzisiaj porodziła dziecko, ulecz i podnieś z łoża 
na którym spoczywa. Przecież według słów proroka Dawida jesteśmy poczynani 
w nieprawościach i wszyscy jesteśmy nieczyści przed Tobą. Zachowaj ją i to 
dziecko, które urodziła, okryj ją skrzydłami swej opieki od tego dnia aż do 
ostatniego jej tchu, dla modlitw Najczystszej Bogurodzicy i wszystkich 
świętych, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
 Władco, Panie Boże nasz, Ty narodziłeś się z Przeczystej Władczyni 
naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii i jako dziecko spocząłeś w żłóbku, 
jako dziecko zostałeś przyjęty, sam przeto zmiłuj się nad tą Twoją służebnicą, 
która dzisiaj porodziła dziecię i daruj jej przewinienia dobrowolne i mimowolne, 
zachowaj ją od wszelkiej męki diabła, a urodzone przez nią dziecko zachowaj 
od wszelkiego jadu i wszelkiej przeciwnej burzy, i od złych duchów, dziennych 
i nocnych. Zachowaj ją pod władczą Twą prawicą i spraw, aby szybko powstała, 
oczyść ją z nieczystości, uzdrów z choroby i obdarz jej duszę i ciało zdrowiem 
oraz Twoją pomocą, a także otocz ją świetlistymi i pełnymi blasku aniołami. 
Zachowaj ją, Panie, od wszelkiej napaści niewidzialnych duchów, od choroby i 
słabości, od zazdrości i zawiści, od złego spojrzenia, zmiłuj się nad nią i nad 
dzieckiem z wielkiego Twego miłosierdzia, i oczyść ją z nieczystości cielesnej i 
z wszelkiej wewnętrznej dolegliwości, prowadź ją, z Twego miłosierdzia, w jej 
pokornym ciele, ku szybkiej poprawie, a z niej zrodzonemu dziecku pozwól 
pokłonić się ziemskiej świątyni, którą przygotowałeś dla oddawania czci 
świętemu Twemu imieniu. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i 
pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 

Kapłan: Do Pana módlmy się. 
 Panie, Boże nasz, który zechciałeś zstąpić z nieba i narodzić się ze świętej 
Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii dla zbawienia nas grzesznych, który 
znasz niemoce ludzkiej natury, daruj grzechy służebnicy Twojej N., która dziś z 
wielkiej Twojej łaski urodziła dziecko. Ty bowiem, Panie, powiedziałeś: 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną”. Przeto i my, Twoi słudzy, modlimy się do Ciebie i ośmielamy się ze 
względu na łaskawość Twej przyjaźni do człowieka, z bojaźnią wołać do 
królestwa Twego świętego imienia: Wejrzyj z niebios i zobacz niemoc nas, 
osądzonych, i daruj grzechy służebnicy Twojej N. i całemu domowi, w którym 
urodziło się dziecko, dotykającym jej i wszystkim znajdującym się tutaj, jako 
Dobry i Przyjaciel człowieka daruj. Albowiem tylko Ty jeden masz władzę 
darowania grzechów, dla modlitw Najświętszej Bogurodzicy i wszystkich 
świętych Twoich. Amen. 


