
 

Kapłan: Błogosławione królestwo Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Diakon: W pokoju do Pana módlmy się. 
Chór: Panie, zmiłuj się. 
Po wezwaniu Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, 

uwięzionych oraz o ich wybawienie, do Pana módlmy się dodajemy prośby: 

 Aby te zwierzęta zostały pobłogosławione, do Pana módlmy się. 
 Aby te zwierzęta zostały pobłogosławione i zachowane, do Pana módlmy 
się. 
 Aby te zwierzęta zostały pobłogosławione, zachowane i uwolnione od 
wszelkiej choroby, do Pana módlmy się. 

O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, 
do Pana módlmy się. 

Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. 
Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą 

Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, 
sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu 
oddajmy. 
 Chór: Tobie, Panie. 
 Kapłan: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon, Ojcu 
i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Chór: Amen. 
Diakon: Do Pana módlmy się. 
Kapłan: Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

którego słowem zostały umocnione niebiosa, któremu służy wszelkie 
stworzenie, któremu podporządkowują się wszelkie władze, na którego imię 
zasypiają gady, uciekają węże, milkną żmije, łagodnieją skorpiony, pokonane 
zostają bazyliszki, nie szkodzą rzeczy jadowite i lękają się wszystkie 
najstraszniejsze zwierzęta, Ty odpędź od tych zwierząt wszelkie zakusy szatana, 
odwróć napaści, oddal jady i wyzwól z wszelkich chorób, przeciwności oraz 
nieszczęść. Zechciej, Panie, ze względu na święte imię umiłowanego Twego 
Syna, z pomocą Błogosławionej Marii Dziewicy, Jego Matki, poprzez modlitwy 
wszystkich Twoich świętych, zachowaj te zwierzęta, pobłogosław i wyzwól z 
wszelkich chorób. Uczyń zdrowym pokarm, odpędź satanizm, daj urodzaje i 
wszystko napełnij Twoim błogosławieństwem, co jest i będzie potrzebne ku 
pomnożeniu tych zwierząt. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i 
pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 



Do Pana módlmy się. 
Prosimy, Władco, o Twoje miłosierdzie, aby te zwierzęta zwyciężane 

przez zarazę, w Twoje imię i mocą Twego błogosławieństwa otrzymały 
zdrowie, niech zniknie w nich wszelka władza diabła i niech więcej nie szkodzi 
Twym sługom. Ty, Władco, bądź dla nich ochroną życia i zachowaniem 
zdrowia, aby słudzy Twoi składali Ci dziękczynienie, wysławiając Ciebie w 
każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Kapłan błogosławi sól: 
Do Pana módlmy się. 
Władco niewidzialny i najdroższy, pod Twoją opiekę uciekamy się w 

święte i budzące bojaźń imię Twego Syna, ześlij na tę materię soli 
błogosławieństwo i moc Twego niewidzialnego działania, aby zwierzęta 
spożywające ją lub przyjmujące, otrzymały błogosławieństwo i Twoją ochronę 
przed wszelką chorobą oraz zostały zachowane od napaści zła. Albowiem Ty 
jesteś Bogiem naszym i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu 
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Pokój wszystkim. 
Głowy wasze skłońcie przed Panem. 
Władco, Ojcze Święty, Wszechmogący Przedwieczny Boże, prosimy 

Ciebie, zachowaj te zwierzęta przez tę sól, którą błogosławię w imię Twoje i 
czynię pomocną dla tych zwierząt. Zachowaj je, prosimy Ciebie, najłaskawszy 
Boże, od zwierząt drapieżnych, od złodziei, od chorób skórnych, od zarazy, od 
zguby i od złości lub pokus złych ludzi, od wpływu czarodziejów, diabłów, 
czarów i duchów nieczystych, a w końcu od wszelkiego zła, jakie tylko może się 
im przytrafić. Jeśli zaś te zwierzęta są we władzy słabości, mocą tej 
pobłogosławionej soli i przez przyzwanie świętego Twego imienia zechciej je 
uleczyć. Albowiem jesteś Bogiem Dobrym, Przyjacielem człowieka, i Tobie 
chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. 

Kapłan kropi zwierzęta wodą święconą i daje im sól rozpuszczoną w wodzie, a 
następnie dokonuje obrzędu pobłogosławienia stajni. 
 
 


