
 

Wysłuchaj nas, miłosierny i wszechmogący Boże, aby to, co wykonujemy 
naszą posługą, zostało wypełnione Twoją łaską. Bądź miłosierny, Panie, dla 
naszych próśb i wspomnij Twoje przykazanie, przez które ustanowiłeś 
rozmnożenie rodzaju ludzkiego, miłosiernie przychyl się, aby to, co przez 
Ciebie zostało nakazane, z Twoją pomocą zostało zachowane. Boże 
najłaskawszy, władzą mocy Twojej z niebytu wszystko powołałeś do istnienia i 
ustanowiłeś początki wszystkich rzeczy, stworzyłeś człowieka na obraz Boży i 
dałeś mu niewiastę jako nieodłączną pomoc, aby ciało niewiasty z mężczyzny 
dawało początek życiu, ucząc: Niech się w żaden sposób nie rozłączają ci, 
którzy z jednego ustanowienia podobają się. Boże nasz, który ukazałeś wielką 
tajemnicę związku małżeńskiego, kiedy symbolizowałeś tajemnicę zjednoczenia 
Chrystusa z Kościołem i uświęciłeś go. Przeto niewiasta łączy się z mężem i 
zostaje w tym pobłogosławiona, a to błogosławieństwo nie może być rozerwane 
ani przez grzech prarodziców, ani przez potop Noego. Przeto wejrzyj, 
Miłosierny, na sługi Twoje N. N., związane węzłem małżeńskim, proszące o 
Twoją opiekę i pomoc, aby było w nich brzemię miłości, pokoju, radości, aby 
nic w nich z ich czynów nie znalazł szatan. Niech będą płodni i niech ujrzą 
synów swych synów, aż do trzeciego i czwartego pokolenia, osiągną szacowną 
starość i wejdą do niebieskich przybytków. Albowiem jesteś Bogiem 
miłosiernym, Przyjacielem człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, 
i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Kapłan kropi ich wodą święconą. 
Modlitwa: 

Panie Jezu Chryste, błogosławionej Dziewicy zaręczonej Józefowi 
najświętszy Synu, który w raju ziemskim ustanowiłeś małżeństwo ku 
pomnożeniu i zachowaniu rodzaju ludzkiego, i tutaj w przyjściu Twoim 
cudownie uczciłeś, i uświęciłeś przez początek Twych cudów, zechciej sługi 
Twoje N. N., które połączyłeś, przez wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy 
Marii, Matki Twojej, i prośby wszystkich świętych Twoich, zechciej 
pobłogosławić uwolnić ich z wszelkich więzów, złośliwości i czarów szatana 
oraz jego mocy, daj im łaskę płodzenia, aby swobodnie wypełnili swe 
małżeństwo i mieli płodne swoje łoże, aby rodzili i wychowywali dzieci na 
chwałę i sławę Twoją, w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. 

Modlitwa: 
Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, który łono najświętszej 

Dziewicy Marii cudownie uczyniłeś płodnym i poczęła z Ducha Świętego, 
urodziła i wychowała Ciebie, Boga i Zbawiciela naszego, prosimy i błagamy, 
najmiłosierniejszy Panie, abyś tym sługom Twoim N. N. dał płodność, aby 
urodzili i wychowali dzieci na żywot wieczny. Boże Przedwieczny, Ty 
pobłogosławiłeś naszych prarodziców małżeństwem, pobłogosław i to 
małżeństwo, dając im owoc nasienia, i ożyw łono niewiasty, aby mieli 



potomstwo domu chrześcijańskiego ku dobremu, w imię Ojca i Syna, i Świętego 
Ducha. Amen. 
 
 


