In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Credo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et
terræ.
Et in Jesum Christum, Fílium ejus únicum, Dóminum
nostrum: qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex
María Vírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus,
mórtuus, et sepúltus: descéndit ad ínferos; tértia díe
resurréxit a mórtuis; ascéndit ad cælos; sedet ad déxteram
Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est judicáre vivos
et mórtuos.
Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam
cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem
peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam ætérnam.
Amen.
Pater noster, qui es in cælis, sanctificétur nomen tuum:
advéniat regnum tuum: fíat volúntas tua, sicut in cælo et
in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie: et
dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus
debitóribus nostris: et ne nos indúcas in tentatiónem: sed
líbera nos a malo. Amen.
Ave María, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in
muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi Jesus. Sancta
María, Mater Déi, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in
hora mortis nostræ. Amen.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sǽcula
sæculórum. Amen.
Dómine Jesu, dimítte nobis débita nostra, salva nos ab
igne inferióri, pérduc in cælum omnes ánimas, præsértim
éas, quæ misericórdiæ túæ máxime indígent.

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes
nóstra, salve. Ad te clamámus éxsules fílii Hevæ. Ad te
suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris túi,
nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pía, o dulcis
Virgo María.
Modlitwa do Świętego Józefa po Różańcu
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z
ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość,
która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i
przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię
Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i
swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w
naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas,
ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.
Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z
niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak
niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,
które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła
Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za
Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć
świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną
szczęśliwość w niebie. Amen.

