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Święta 

Maryja, 

  3        boża 

 porodzicielko, 

naczysczsza 

  6        dziewko! Przez 

miłość syna 

twego, jednaczka 

  9        Boga naszego, 

Jesu Krysta, 

ze wszemi świętymi 

 

1v 

 

i wybranymi 

bożymi 

  3        przydzi na pomoc 

            mnie a 

racz prosić 

  6        za mną, grzesznicą, 

bo moja 

dusza w udręczeniu 

  9        położona 

jest i 
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ty moj duch, 

miłościwa,  

  3        obeźrzysz  

            wołający k tobie. 

Wysłuchaj mie, 

  6        namiłościwsza! 

Ciebie bogosławią 

wszytki 

  9        rodowie, 

bo tobie uczynił 

wielkość, jenże 
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mocen jest  

i święte jimię 

  3        jego. Ty, 

            chwalebna 

krolewno 

  6        niebieska, ciebie 

proszę, 

bogosławiona  

  9        dziewko, święta 

Maryja, przez 

święte twe 

 12       narodzenie 
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wiem, że 

stworzyciela 

  3        wszego luda 

            porodziła jeś, 

iżby była mnie, 

  6        nędznicy, 

na pomoc 

w dzień  

  9        skonania mego,  

ze wszemi 

świętymi, przez 

  

3v 

  

święty krzyż, 

na nimże syn 

  3        twoj przybit 

            był, ciebie 

uczniowi 

  6        swemu, Janowi, 

polecił rzekąc: 

Owo mać twoja. 

  9        Przez jego 

jimię, miłości<wa>, 

pomoży 
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mnie, nędznicy, 

we wszech 

  3        rzeczach, w jichże 

            mnie udręczoną 

poznałaś. 

  6        Zdrowa bądź, 

Maryja, miłości 

pełna, boża 

  9        porodzicielko, 

jażeś nad słońce 

i nad miesiąc 
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cudniejsza. 

           Zdrowa 

  3       bądź, Gospodze, 

           chwalebna 

i bar[d]zo 

  6        wyśmienita *jeś, 

*znamienita, 

jeż oblicza 

  9        krol nieba  

i ziemie pożądał 

jest. Zdrowa 
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bądź, Gospodze, 

anjołem 

  3        zawitana! 

            Zdrowa bądź, 

Gospodze, 

  6        ogarniona Duchem  

Świętym! 

Zdrowa bądź, 

  9        pani nosząca 

Boga! 

Zdrowa bądź, 
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pani, iżeś z 

twego świętego 

  3        żywota 

            zasłużyła jeś Syna Bożego 

porodzić. Zdrowa 

  6        bądź, Gospodze, 

iżeś 

            Syna Bożego 

  9        dojiła i jegożeś 

kębłała. 
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Zdrowa bądź, 

krolewno, ty Syna 

  3        Bożego pieluchami 

            powijała, 

tyś ji  

  6        w jasłkach  

pokładała. Zdrowa 

bądź, krolewno, 

  9        tyś Syna  

            Bożego w kościele 

ofierowała, 

 12       ktoregoś w ciele 
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oglądała 

i obeźrzała, 

  3        i słyszałaś 

            przepowiedając 

zbawienie 

  6        nasze. Zdrowa 

bądź, dziewko 

chwalebna, 

  9        ktorażeś Syna  

Bożego widziała 

na krzyżu 

 12       rozbitego za nasze 
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odkupienie. 

Zdrowa bądź, 

  3        ktoraś Syna 

            Bożego widziała 

umarłego i za 

  6        nas pogrzebionego. 

Zdrowa 

bądź, pani, 

  9        ktoregoż żeś 

widziała wstając 

z martwych. 

 12      Zdrowa bądź, 
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jaż jeś widziała 

Syna Bożego 

  3        wstępując 

            na niebiosa 

           do Boga Ojca 

  6        z ciałem onym, 

jeż z niepokalonej 

dziewice 

  9        przyjąć raczył. 

Zdrowa bądź, 

krolewno niebieska, 

 12       anjelska, 
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archanjelska 

i wszech niebios! 

  3        Zdrowa 

            bądź, uweselenie 

            wszech 

  6        świętych! 

Zdrowa bądź, 

chwało ludzka! 

  9        Zdrowa bądź, 

oprawienie 

zgubionych! 

 12       Zdrowa bądź, 
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nadziejo nasza 

i zbawienie nasze! 

  3        Zdrowa bądź, 

            naświętsza 

nade wszemi 

  6        niewiastami! 

Zdrowa bądź, 

dziewice 

  9        chwalebna 

i wszej chwały 

dostojna, mimo 
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wszytki cześniejsza 

Gospodze! 

  3        Wysłuchaj nas, 

            Zbawicielu 

świata! Pomoży 

  6        nam, święta 

boża porodzicielko! 

Prosi 

  9        za mną, 

święta Maryja, 

namiłościwsza 
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pani! Oręduj za 

mną, święta 

  3        Maryja, nałagodniejsza 

            uciecho, 

            k tobie 

  6        uciekającą! Proś 

za mną, 

święta Maryja, 

  9        pełna miłości 

i wszej słodkości! 

Proś za mną, 
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grzesznicą, 

święta Maryja, 

  3        anjelska cudności! 

            Oręduj 

za mną, święta 

  6        Maryja patryjarchow 

i żądza 

prorocka! 

  9         Proś za mną, 

święta Maryja, 

skarbie apostolski! 

12        Oręduj za 
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mną, święta 

Maryja, porodzicielko 

  3        Jesu Krystowa! 

Proś za 

mną, święta 

  6        Maryja niepokalona! 

Oręduj 

za mną, 

  9        święta Maryja, 

błogosławiona nad 

wszemi 

 12       niewiastami!  
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Oręduj za mną, 

święta Maryja, 

  3 wścięgni  

miłosierdzie  

i dotkni serca 

  6        mego, i bądź 

wola twa, 

iżby oświeciła 

  9        i zbawiła mnie, 

grzesznicę, 

od wszego 
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złego! Święta 

boża porodzicielko 

3 Maryja, 

przez syna 

twego 

  6        miłosierdzie, 

zbawiciela mego, 

jenże z żywota  

  9        twego narodzić 

sie chciał. 
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Slutuj sie nade 

mną i proś 

  3        za me grzechy, 

święta Maryja, 

dziewice 

  6       wiekuista, przez 

zmiłowanie 

syna twego, 

  9        jenże ciebie 

tako wiele miłuje 

i powyszył 

  

12v 

  

nad kory 

anjelskie. Wysłuchaj 

  3        mie, grzesznicę, 

święta Maryja, 

słodkie ucieszenie! 

  6        Slutuj 

sie nade mną, 

święta Maryja, 

  9        nałagodliwsza 

i naśmierniejsza, 

i nasłodsza, 
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i światła 

wszem miłosierdzim 

  3        napełniona! 

Slutuj 

sie nade mną, 

  6        święta Maryja, 

morska gwiazdo, 

naświetlejsza 

  9        pani! Slutuj 

sie nade 

mną, święta 
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Maryja, tajemnice 

boże wiedząca! 

  3       Slutuj  

sie nade mną! 

Ciebie chwalę, 

  6        tobie sie 

modlę i wielbię. 

Chwała i modła 

  9        obliczu 

twemu! Chwała 

i modła dziewstwu 
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i czystocie 

twej! Chwała 

  3        i modła 

miłosierdziu twemu, 

iż ty sama 

  6        byłaś dostojna 

nade wszytki 

niewiasty nosić 

  9        pana nieba ji 

ziemie, morza 

i wszech, co  
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w nim są! Chwała 

i modła bogosławionemu 

  3        żywotowi 

twemu, 

jenże nosił Boga 

  6        i człowieka! 

Chwała i modła 

bogosławionym 

  9       piersiam, iż dojiły  

zbawiciela wszego 

świata! Proszę 
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cie, miłościwa 

boża porodzicielko, 

3 dziewice zawżdy 

 święta Maryja, 

 przez miłość 

  6        syna twego 

jedynaczka, iżby 

prosiła za mną 

  9        i raczyłaby mie 

wysłuchać we 
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wszech potrzebiznach 

i w nędzach 

  3        mojich. 

Przez pomocy 

twojej w onę 

  6        godzinę drżąca, 

kiedy dusza 

moja wynidzie 

  9        z ciała 

mego, ale 
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pomoży mi 

w dzień sądny, 

  3        iżbych pr<z>ezpiecznie 

przyszła do 

uliczki rajskiej 

  6        przed oblicze boże 

a zasłużyłabych 

widzieć 

  9        Syna bożego 

j<enże> kroluje 
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przez końca, 

<i> wiesiele mieć z nim. 

  3        O miłościwa 

Gospodze, 

o nasłodsze 

  6        okraszenie świata, 

o drogi 

kamieniu 

  9        niebieskiego 

polubieńca, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

17r 

  

o chwalebna 

Maryja, ty jeś 

  3        uliczka rajska, 

ty wrota 

niebieska, 

  6        ty dom boży, 

tyś sień Jesu 

Krystusow<a>, 

  9        przez cię, 

bogosławiona 
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boża 

porodzicielko, 

  3        wrota nakrassza 

otworzona 

są, przez  

  6       cię pokoj 

miedzy 

człowiekiem 

  9        i anjołem 

uczynion jest, 
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przez cię świat 

oprawion  

  3        jest, przez  

cię zbawiciel 

wszego 

  6        świata narodził 

sie jest, 

przez cię, 

  9        Maryja, wszytko 

dobre uczyniono 
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jest na niebie 

i na ziemi 

  3        przez cię 

wyszli są 

patryjarchowie 

  6        i prorokowie 

z piekła, ty 

jeś chwała 

  9        Jerusalem, ty 

jeś wiesiele 
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wszego świata, 

ty jeś 

  3        wybrana przed 

ustawienim 

tego świata 

  6        i będziesz 

przebywać przez 

końca 

  9        w krolestwie 
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niebieskiem 

syna twego. 

  3        Jeż dziś służą  

tobie anjeli 

i archanjeli, 

  6        posłuszni 

są tobie 

patryjarchowie 

  9        i prorokowie,  
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i wszyccy 

apostoli, 

  3        męczennicy i 

spowiednicy, 

i dziewice 

  6        Krystowy, i wszystcy 

korowie 

niebiescy, 

  9        przeto proszę 

ciebie, dziewice 
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błogosławiona 

Maryja, 

  3        przez miłość 

syna twego, 

jenże 

  6        taką cześć 

nagotował 

tobie, już dziś 

  9        nie ostawiż 

mnie 
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przez pomocy 

twej we wszech 

  3        udręczeniach 

i potrzebiznach 

moich 

  6        wszędy. 

O 

naświętsza, 

  9        o nasłodsza, 

o namiłościwsza,  
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o namiłosierniejsza 

Maryja, 

  3        o Gospodze 

moja 

nacudniejsza, 

  6        o dziewice 

boża, o polubieńca 

Jesu 

  9        Krystowa, o 
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drabinko niebieska, 

o matko 

  3        boża, dziewice 

Maryja, 

tobie polecam 

  6        duszę moję 

i ciało moje, 

i wszytki 

  9        rozumy mego 
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ciała, i mnie, 

sługę twoję, 

  3        ode wszego 

złego, i 

niniejszego, i 

  6        przychodzącego 

strzeży. Amen. 

Gospodze 

  9        moja 

miła, 
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k tobie sie 

uciekaję, 

  3       jażeś wszystko 

moje ucieszenie, 

nie odrzucaj 

  6        mie 

przez mą 

wieliką zgłobę, 

  9        przymi mie 

przez twe 
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gorące 

miłosierdzie, bo 

  3        jeś przytulenie 

wszech 

odrzuconych, 

  6        matka od 

sirot, odjęcie 

ubogich, 

  9        ucieszenie 

wzdychających, 
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nadzieja wszech 

kających. 

  3        Slutuj sie 

nade mną 

schyli ku mnie 

  6       uszy twoje 

naświętsze 

na usłyszenie 

  9        mojej 

niedostojnej 

modlitwy, 
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oświeci i nauczy, 

iżbych tego żądała 

  3       i prosiła, co 

by sie tobie zlubiło 

słyszeć. Zdrowa i raduj 

  6        sie, persono 

nacudniejsza, już 

Świętą Trojcą przed 

  9        stworzenim świata 

w tajemnicy swego 

bostwa obeźrzana. 

 12      Zdrowa i raduj sie 

dziewice naczysczsza i 
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naświętsza, jąż Święta 

Trojca w żywocie 

  3        matczynym oczyściła 

i oświęciła, i dary 

Ducha Świętego 

  6        obdarowała, i mocą 

swego bostwa 

bogosławiła. Matko 

  9        slutowania, proszę 

slutowania twego przez 

tę sławę, jążeś przyjęła 

 12       od Boga w Trojcy 

jedynego, a gdyż cie 
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obrał w tajemnicy 

bostwa swego przed 

  3        stworzenim świata 

szwego, a przez tę 

prośbę, jążeś przyjęła, 

  6        kiedy Bog Ociec 

slutował sie z pokolenia 

człowieczego i <z> 

  9        pienia świętych ojcow 

i świętych prorokow 

miał radę w swojem 

 12       bostwie o napełnieniu 

szczyrbiny anjelskiej, 
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o nawroceniu zbawienia 

człowieczego, 

  3        o odnowieniu wszej 

twarzy i posłał jest k tobie 

cnego posła ze 

  6       cnym orędzim, jenże 

kiedy k tobie szedł, 

przymowił sie k tobie 

  9        takim przymowienim, 

dając zdrowie od Boga 

w Trojcy jedynego 

 12       przeciw mdłości i niemocy 

świata wszego, 
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a przez tę radość, 

Gospodze moja, ciebie 

  3        proszę, jążeś miała 

przemowienim 

anjelskim, a przez to 

  6        oświecenie, gdy w cię 

wstąpił Duch Święty 

nawiedzenim bostwa 

  9        z człowieczeństwem, gdy 

jeś krola anjelskiego 

w swojim żywocie 

 12       za dziewięć 

miesięcy nosiła, 
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z nim sie kochała, 

kochajęcy bostwa jego 

  3        pożywała, przez tę 

radość, jążeś tedy miała, 

kiedy jeś porodziła 

  6        zbawiciela wszego 

świata w wielkiem 

weselu i wielkiej radości, 

  9       przeze wszej 

boleści, przez tę 

radość, jążeś tedy 

 12       miała, kiedy jeś, jego 

matka, przede wszem 
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światem przejawiła, 

iżci było od Boga Ojca 

  3        przepowiedziano, a prze 

tę radość, jążeś tedy 

miała, gdy są trzej 

  6        krolowie przyszli z dary 

przed twego jedynaczka, 

i przez tę radość, 

  9        jąś tedy miała, gdyś ji 

do kościoła nosiła 

i Bogu Ojcu za nas 

 12       ofiarowała, i przez ty 

wszytki radości, jeżeś 
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miała od jego zstąpienia, 

z słowa Boga ojca, 

  3        w twoj żywot aż do 

jego cirpienia, odzierży 

mi jedynaczka twego 

  6        zbawienie, mojim 

grzechom odpuszczenie, 

jego świętą miłość 

  9        a dobrze żyć w świętym 

zakonie, roztropno 

w mojich dzielech, 

 12       zdrowie duszne i cielne, 

iżbychom twemu 
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jednaczkowi posłużyła a 

mojim bliźnim w dobry 

  3        przykład była. 

Gospodze moja, ciebie 

proszę, iżeś nalezienie 

  6        zaginących, odkupienie 

jętych, oświecenie 

ciemnych, droga 

  9        jeś błędnych, 

powyszszenie upadłych, 

podeprzenie krewkich, 

 12       ulekczenie niemocnych, 

przyodzienie obnażonych, 
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a przez ty dobroty 

twoje ciebie 

  3        proszę, obeźrzy moję 

nagotę, jaż jeśm 

obnażona ode wszej 

  6        *łakotki Duchem Świętym, 

skaź we mnie, coż 

jest tobie nielubego, 

  9        duszy mojej daj miłość 

i żądzą ku wszemu 

dobremu a ustawicstwo 

 12       we wszem dobrem, 

daj miłosierdzie 
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od moich starzejszych, 

daj mi pomoc 

  3        twoję we 

wszech potrzebiznach 

moich dusznych i 

  6        cielestnych! Matko Boża, 

ciebie proszę, jako 

wiesz lepiej, ku zbawieniu 

9     obrządzi mi 

zeście z tego 

świata taką niemocą 

12        i taką śmiercią, 

 ale proszę, zbaw mie 
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 nagłe i nie<o>beźrzanej  

śmierci, i śmierci 

  3        wiekuistej. Daj mi, 

iżbych w śmiertnej 

niemocy wszech sie 

  6        grzechow spowiedała a 

serdecznym skruszenim 

za nie dosyć 

  9        uczyniła. Dajże mi, 

iżbych synaczka twego 

w mem końcu przyjęła 

 12       na zbawienie duszy 

mojej i jego świętą 
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krew na omycie grzechom 

moim, święty 

  3        olej na poćwierdzenie 

wiary świętej. 

Gospodze moja, ciebie 

  6        proszę, ktoraż jeś 

studnia miłości, początku 

rozkoszy, matko 

  9        miłosierdzia, kwiatku 

dziewiczy i wszem 

obcym k tobie 

 12       uciekającym na ożywienie, 

anjelskie wesele, przebytku 
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wszej Świętej 

Trojcy, ciebie proszę 

  3 przez ty dobroty 

i przez twoję śmiarę, 

i prze twe ujednanie 

  6 z bostwem uczyń mie 

cichą i śmierną, i podobną 

mojim starzejszym, 

  9 miłosierną ku 

mojim bliższym, 

cirpiącą we wszelikiem 

 12 smętce, stydliwą 

we wszem przemowieniu, 
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czystą w duszy 

i w ciele, ustawiczną 

  3 w dobrych dzielech aż 

do mego skonania 

i skończenia. Gospodze 

  6 moja, ciebie proszę 

przez twe dostojeństwo, 

je[n]żeś tedy przyjęła, 

  9 gdy jeś matka 

boża uczyniona, przez 

miłego syna twego 

 12 i przez jego wszytki 

trudy, ktory jest na 
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tym świecie cirpiał, 

i przez ty 

  3 wszytki smętki, 

ktore jeś przeń na 

tym świecie cirpiała, 

  6 i przez jego świętą 

mękę, i przez ty 

wszystki boleści, 

  9 jimiż jeś przeń bolała, 

i przez ty łzy, 

jeżeś przed nim  polała 

 12 w jego męce, w jego 

śmierci i po jego 
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śmierci, i przez tę 

radość, jążeś tedy 

  3 miała, gdy jeś widziała 

Ducha Świętego, 

zstępując w święte 

  6 apostoły, i przez tę 

radość, jążeś tedy 

miała, gdy jeś z duszą 

  9 i z ciałem nade 

wszystki kory anjelskie 

powyszszona, i przez 

 12 tę radość, jążeś tedy 

miała, gdy jeś na 

 

 

 



 33

33r 

 

prawicę Świętej Trojce 

pomieszczona w koronę 

  3 sławy i poczciwie 

koronowana, przez tę 

radość, jążeś tedy 

  6 miała, gdyś sławnyma 

oczyma sławę 

wszytkiej Świętej 

  9 Trojce obeźrzała, 

przez tę pocztę, jąż 

masz ode wszej 

 12 rzyszej niebieskiej na 

niebie, i przez tę 
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miłość, jąż ode wszech 

zbożnych i ode wszech 

  3 grzesznych imasz na 

ziemi, i przez tę nadzieję, 

ktorąż prze cię mają 

  6 wszystcy rozpaczeni, 

i przez ty wszystki 

radości, jeż ci napomina 

  9 cerkiew święta 

w swojich chwałach, 

pokaży mi w mojim 

 12 końcu nawyszszą 

uciechę duszy mej, 
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ucieszy mie tedy 

macierzynym zlutowanim, 

  3 nie ostaj mie 

w mojich boleściach  

i w mojich tesznicach, 

  6 nie rozpominaj 

tedy zgłoby mojej 

i krewkości człowiectwa 

  9 mego, zlutuj 

sie, nawiedzi i ucieszy! 

Dyjabłu odejmi, 

 12 w wierze świętej 

poćwierdzi, gdy pojdzie 

 

34v 

 

dusza z mego ciała, 

przygarni mie ku 

  3 twemu zlutowaniu, 

przywiedzi mie ku twemu 

*zlutowaniu, przywiedzi 

  6 mie przed oblicze 

synaczka twego, 

gdy stanę w groźnem 

  9 sądzie, bądź tedy 

na mię lutościwa 

i łaskawa, iżby on 

 12 weźrzawszy jako na swą 

matkę miłą i zlutował 

 

 

 



 35

35r 

 

sie nade mną, 

a raczy mi uprosić, 

  3 mnie, Nawojce, 

u swego miłego, aby mi 

nie pokazował groźnego 

  6 oblicza swego ani 

mie zdawał jakożem 

winowata podług 

  9 mojich zasług, ale iżby 

mie ku zbawieniu 

przyłączył. A w torekoli 

 12 męki będę wrzucona, 

ciebie proszę, Gospodze 

 

35v 

 

moja, przez wysokość 

bostwa wysokiego 

  3 i przez moc Boga 

wszechmogącego, 

jenże swoją mocą 

  6 wszechmogącą obrał 

cie sobie corą 

namilejszą, darował 

  9 cie darem dziwnym, 

swojim miłym jedynaczkiem, 

iż sie wzywa 

 12 i jest jedynak twoj 

przez mądrość *jedynaczka 
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36r 

 

*bożego, jenże 

swoją mądrością 

  3 wszechmogącą obrał 

cie sobie corą 

namileszą, głęboko 

  6 oblubił cie sobie 

matką i s<ch>ylił sie 

zstawa bostwa swego 

  9 w boleść żywota twego, 

gdzież ujednał bostwo 

swoje z naszym 

 12 człowieczeństwem, 

i przez śmierną dobrotę 

 

36v 

 

Ducha Świętego, 

jenże prze twoję 

  3 dobrotę śmierną 

oczyścił cie i oświęcił, 

i umierzył żywot 

  6 twoj, iżeś była 

dostojna tego przyjąć, 

coć święty anjoł 

  9 zwiastował przez 

świętą Trojcę  

i przez wszytko 

 12 miłosierdzie Boga w Trojcy 

jedynego. O 
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37r 

 

namiłościwsza matko, 

tyś matka zlutowania, 

  3 ktoregoż ja, Nawojka, 

proszę, raczy mie 

w mojich mękach 

  6 nawiedzić i nawiedzać, 

a w imię męki i boleści 

synaczka twego 

  9 raczy ulekczyć 

boleści me i ukrocić 

męki me, i raczy mie 

 12 wrychle wytargnąć 

z nich, daj mi widzieć 

 

37v 

 

liczko twoje 

nakrassze i z tobą na 

  3 wieki krolować. Amen. 

Bogosławiony jeś 

Panie, ty, jenżeś jest 

  6 przez początka i przez 

końca na wieki wieczne 

przezwiecz[o]ny. Panie 

  9 Jesu Kryste, synu Boga 

żywego, *uczyń i prze 

swą miłą matkę 

 12 wysłuchaj mie, grzeszną, 

bo niektory czas jest, 
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38r 

 

iż stworzenie twe 

chce ciebie chwalić 

  3 jako Pana Boga żywego. 

Usłysz, miły Panie, 

prośbę jego przez 

  6 twej matki siedm 

radości a oddal ode 

mnie marności i tego 

  9 świata prozności, 

miły Panie Jesu Kryste, 

abych ja jednego 

 12 ciebie chwaliła a tobie 

samemu z mojim 

 

38v 

 

wszystkim rodzajem 

służyć mogła. O, zawitaj 

  3 żywy chlebie anjelski, 

jenże jeś ty 

z nieba zstąpił prze lud 

  6 israjelski! O, witaj 

wieczny Panie, Panie 

Jesu Kryste! O, witaj 

  9 miły Synu, z Panny 

Maryjej narodzony, bo 

moja wiara ciebie zawżdy 

 12 widzi a mocnie 

i zupełnie zawżdy wierzy 
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39r 

 

podług twojich 

słow, iżeś ty w białości 

  3 chleba tego 

prawy Bog, bo niż 

twe słowo przejdzie, 

  6 naprzod niebo i ziemia 

przemienią sie. 

Tyś moj miły 

  9 stworzyciel i wszego 

świata odkupiciel. 

Ty, ktoryś z Panny 

 12 Maryjej narodzon i na 

krzyżu umęczony, a już 

 

39v 

 

tam dalej chleba nie, 

kiedy kapłan ty słowa 

  3 mowi, niżli ciało 

samo prawego Boga 

z krwią, jakoż za 

  6 nas na krzyżu pniało, 

ktoreż kapłan w ręku 

piastuje, nam grzesznym 

  9 ukazuje, tyś, 

miły Panie, nas swą 

krwią odkupił, bądź 

 12 duszy mej dziś 

odpłata i jej oświecenie, 
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40r 

 

ktorą ty przymiesz 

ku chwale krolestwa 

  3 swego, ktorego 

dusza moja wielbi 

z prawą Świętą 

  6 Trojcą, z *ktorym 

przez moc twą jesteś 

mie osądził, a zbaw 

  9 mie, iżbych ja wiecznej 

śmierci nie ukusiła, 

bo ja przez ciebie nic 

 12 nie mogę ani chcę. 

Daj mi, miły Panie, 

 

40v 

 

prawą drogę, Boże 

wszechmogący, Ojcze 

  3 moj, jenże jeś mie 

uczynił z nizczego. Ty jeś 

jeden mistrz i pan - kogo 

  6 ja jinego mam prosić?- 

- ty jeś stworzyciel 

moj i me miłe 

  9 zbawienie na ołtarzu 

tuta ninie i tu są z nieba 

anjelskie mocy -  

 12 - raczcie mi być <ku> 

wspomożeniu! - i tu jest ona 
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41r 

 

wybrana panna, twa 

matka miła, aż tuta 

  3 straszno stać. I jakom 

ja przed cię śmiała 

wnić w twoj dom 

  6 modlitwy będ<ąc> 

niedostojna i grzeszna, 

w nadzieję twą, iżeś ty 

  9 pan miłościwy, nie 

mając na sobie cnot 

odzienia anjelskiego, 

 12 jako tu przysłucha 

przyć przed Pana tako 

 

41v 

 

mocnego. Owo ja sługa 

miłosierdzia twego, 

  3 weźrzy okiem miłosiernym 

podług wolej twej 

na mię, Nawojkę, jakoś 

  6 weźrzał na Maryją 

Magdalenę, rzeczyż  

mi takież, iż ja też 

  9 z grzechu wstanę, 

ktoraż ja nie jestem tak 

dostojna przyrownać 

 12 sie k niej, ku tak 

wielebnej paniej, bociem 

 

 



 42

 

42r 

 

zgrzeszyła stokroć 

więcej, ale w tobie, miły 

  3 Panie, jestem wielikiej 

nadzieje, ktoraż jest 

wszytka w mocy twej 

  6 i możesz uczynić z czego 

nic i z nizczego 

co. A ktory to może 

  9 jiny uczynić, czegożem 

ja już w sobie 

doświaczczyła, boś mie 

 12 stworzył [niż Świętą 

Trojcę pirzwej] jako 

 

42v 

 

mistrz, Pan i Bog moj, 

ktoraż ja na miłosierdzie 

  3 twe sie dawam? 

O, jako wielmożnego 

pana stworzenia szkoda 

  6 by była, aby z niego 

nic nie było! 

Uczyń to, Panie, przez 

  9 wszytki męczenniki 

twe i prze prośbę 

matki twej, aby <nie> 

 12 miało zginąć stworzenie 

twe! Dajże mi przez 
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43r 

 

jimię twe, miły Panie, 

abych mogła ścirpieć 

  3 przeciwności, bo jeś 

ty wszytkich 

pokutujących zbawienie 

  6 a jinego nikogo nie wiem, 

jedno jeś ty sam moj 

miły mistrz i pan, 

  9 ktora sie tobie na miłość 

dawam. Nie oddalaj, 

Panie, oczu swych 

 12 od stworzenia swego, 

wszakożeś cirpiał 

 

43v 

 

za nie, a z tego wielbi 

cie moja dusza, jako 

  3 stworzyciela swego, 

iż ty mnie chowasz 

i żywisz aż do tego 

  6 czasu dzisiejszego. 

Chwalcie Pana Boga 

swego osobie z tego 

  9 rodzaju, wszeliki ziemski 

i morski, i wszystko 

stworzenie, ktorymkolwie 

 12 jimieniem wezwane, 

iż miłosierdzia liczby 
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44r 

 

nie. Wesel sie niebo 

i ziemio, iż on nie chce 

  3 śmierci grzesznego 

człowieka i cirpi 

przeciwności od niego, 

  6 czekając nawrocenia 

jego. We mnie 

nędznej jest świadectwo 

  9 tego, gdybym uczyniła 

liczbę od urodzenia  

mego, bom ci w sobie 

 12 nie nalazła nic dobrego 

jedno grzechy od 

 

44v 

 

porodzenia swego. 

Tamoch nie mogła 

  3 nic w sobie zostawić, 

z czego bych mogła 

liczbę dać, wspominąwszy 

  6 na okrutną 

mękę twą i na nawyszszą 

sprawiedliwość, 

  9 a złościwa jestem, aż 

sie straszą wszystki 

stawy we mnie. O 

 12 namiłościwszy panie, nie 

chodź za mną wszędzie, 
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45r 

 

bom ci zgrzeszyła 

przeciw twej 

  3 naświętszej miłości, 

na ziemi i w niebie i na 

wszelikiem mieścu 

  6 zawżdy ja winna tobie, 

ale jest więcsze 

miłosierdzie twoje, iż 

  9 ty, miły Panie, mie 

przymiesz k sobie. O 

moj miły Panie, nie 

 12 przepuszczaj mie w uliczki 

zatracenia, ale mi rzecz: 

 

45v 

 

Owo ja twoje zbawienie. 

Aczcibych ja 

  3 uliczki zatracenia 

przestąpiła a jeszcze 

bych jedną piętą 

  6 została, ty mocą 

wielkiego miłosierdzia 

twego możesz mie 

  9 wyrwać, miły Panie, ze 

wszego. O, bądź wola 

twa, miły Panie, ażciby 

 12 mała kropia ukanęła 

z obfitego miłosierdzia 
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46r 

 

twojego a uczyń 

mnie, Nawojkę, sługą  

  3 swą. O cesarzu, 

skarbie nieprzebrany, 

ześli ku mnie szafarza 

  6 swego Ducha 

Świętego a udziel 

mi miłosierdzia swego, 

  9 w tobieć ja mam 

wszytkę nadzieję. O 

przeszczodry Zbawicielu, 

 12 daj mi zawżdy w się 

wierzyć a z miłością 

 

46v 

 

ciebie przyjąć, a gdy 

cie przyjmę, daj mi 

  3 zdrowie wieczne. Owo 

ja jestem twe stworzenie, 

uczyń to prze 

  6 swą miłą matkę, nie 

opuszczaj mie. O, 

wierzę ja, iże jest twe 

  9 więcsze zmiłowanie 

i miłosierdzie niż me 

cięższe zgrzeszenie, 

 12 przeto, miły Panie, 

proszę cie, daj mi 
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47r 

 

upamiętanie grzechow 

mojich, abychci przyszła 

  3 ku ojczyźnie wiekuistej, 

ktorejże mie raczy 

domieścić, Ojcze, Synu 

  6 i Duchu Święty. Amen. 

   Kiedy podnoszą boże 

wierne ciało, tedy 

  9 ta modlitwa ma być 

mowiona: 

   Pochwalono bądź 

 12 Jesukrystowo wierne 

ciało, coż je od Maryjej, 

 

47v 

 

czystej dziewice, 

narodzono, gdy twe 

  3 człowieczeństwo prze 

nas grzeszne, na krzyż 

dano i w mękach ciężkich 

  6 zawieszono, zaszczyci 

nas od cirpienia, 

gdy twoj święty 

  9 bok był przekłot, 

tedy strumień krwawy 

pociekł i omył we krwi 

 12 za nasz smutek, ktory 

nas ku piekłu przyprawił 

 

 



 48

 

48r 

 

ucieszy przy 

mem skonaniu 

  3 pośledniem. O lutościwy,  

o dobrotliwy, o szczodry 

Jesu Kryste miły, ty 

  6 weźrzy na obrażenie 

grzechow naszych 

miłosierdzim twym. Boży 

  9 jedynaczku, już prosimy 

wszytcy, aby 

nam odpuścił nasze 

 12 winy a nas dowiodł 

do wiecznej swej 

miłości. Amen.  

 

48v 

 

Moj Zbawicielu 

i Gospodnie, już powitaj, 

  3 sabaoth, anjelski 

cesarzu niebieskiej 

rzyszej, krolu ziemski 

  6 i morski, sędzia 

i tworce wszego 

stworzenia, ogniem twego 

  9 Ducha Świętego zażży, 

Boże, serce moje 

i me wszytko pomyślenie. 

 12 Ja twe wierne widziała 

ciało i krew  

 



 49

 

49r 

 

przede mną poświęcono 

i żegnano chleb 

  3 rękama kapłańskima, 

ten chleb i ta istna 

karmia dwiemanaćcie 

  6 apostołom jest 

podała dostojna twoja 

ręka. Przed twą męką 

  9 wielebną rzekłeś: „To 

jest moje ciało”. 

Twymi usty dostojnymi 

 12 i słowy jest poćwierdzono, 

iż karmia jest 

 

49v 

 

ciała twojego i twa 

krew jest jedno picie. 

  3 Kto ciebie je przez 

omylenia albo wątpliwości 

i krwie twej 

  6 ukusi, ten sie dostojnie 

więcej przemieni 

a ty sie w niem 

  9 też odnowisz przez 

twe wielkie cirpienie. 

Mnie, Boże, dzisia 

 12 rozumiej, kolana tobie 

zgibaję ku chwale 
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50r 

 

twej i ręce tobie 

składaję. Duchem 

  3 Świętym, Gospodnie, 

ducha mego odnow we 

mnie, przez twe święte 

  6 cirpienie daj mi 

wierne skruszenie, 

odpuści mi winy me przez 

  9 twe święte miłosierdzie 

a daj mi, iżbych 

na wieki otrzymała 

 12 a potem sie więcej 

grzechow nie dopuszczała 

 

50v 

 

gdzie, gdy, czasu 

ktorego,: leżąc, siedząc, 

  3 chod<z>ąc, myśląc, 

śpiąc, pijąc, jigrając, 

co tobie nie 

  6 jest skryte, boś ty 

wszechmogący Bog 

i Duch Święty, ktoryż 

  9 mnie *przemożesz 

z grzechow mojich 

*skruszenie, iż ja ciebie, 

 12 chlebie żywy, niebieski, 

wielkonocny baranku, 
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51r 

 

jenżeś ciało boże wierne, 

z takim rozumem 

  3 przyjęła, iżbych sie więcej 

nieczystym grzechom 

nie wzdawała. To, 

  6 miły Gospodnie, mi 

raczy dać, iżbych cie na 

wszeliką godzinę mogła 

  9 wspominać i tobie 

służyć. Jenże mie też 

tamo raczy k sobie 

 12 przyłęczyć, gdzie 

krolujesz sam na wieki 

wiekom. Amen. 

 

51v 

 

   Poczynają sie 

modlitwy wielmi dobre, 

  3 napirwsza, ktora sie 

wykłada łacińskie tako: 

Summe Sacerdos et vere 

  6 pontifex etc. 

   Eja Gospodnie Jesu 

Chryste, ty wyszy kapłanie 

  9 i pirwy biskupie, jenżeś 

sam siebie ofiarował 

twemu ojcu niebieskiemu 

 12 jednę wierną  

i prawą ofiarę na ołtarzu 

 



 52

 

52r 

 

świętego krzyża, przyjmi 

ubogą grzesznicę 

  3 i barzo ubogiego 

człowieka wszej cnoty 

i miłości, jiż to sie stała 

  6 człowiekowi od twej 

głębokiej i przezdennej 

dobroty i twego miłosierdzia. 

  9 Twe święte 

ciało jednej karmiej 

i twą drogą kreẁ 

 12 ku napiciu dał jeś 

i przykazał jeś tako 

 

52v 

 

ciężko, jako my twe 

święte ciało przymiem, 

  3 abychom na twą świętą 

mękę wspominali i na 

twą gorzką śmierć. Już 

  6 proszę ciebie, przemilszy 

Jesu Kryste, przez 

twą drogą kreẁ, ktoraż 

  9 z twego serca świętego 

ciekła, aby, miły 

Jesu Kryste, serce moje 

 12 poruszył w prawym 

skruszeniu i moję duszę 

 

 



 53

 

53r 

 

ucieszył wnętrznym 

weselim przeciwko 

  3 twemu bożemu daru. 

Namilszy Jesu 

Kryste, ja grzeszna 

  6 proszę ciebie przez twe 

miłosierdzie, ktorymżeś 

ty nas umiłował, 

  9 gdyś nas omył od naszych 

grzechow w twej 

drogiej krwi, nauczy mie, 

 12 nieużytecznego człowieka, 

nie prze moje 

 

53v 

 

dostojeństwo, ale prze 

twe wielikie miłosierdzie 

  3 a twojim Świętym 

Duchem, ktora 

cie ktorym strachem, 

  6 ktorym nabożeństwem, 

ktorą miłością, iżbych 

mogła przyjąć, twe 

  9 święte ciało i twą 

drogą kreẁ. 

Wszechmogący Gospodnie 

 12 i Zbawicielu, daj mi twą 

miłość, tako aby moja 

 

 



 54

 

54r 

 

dusza mogła myślić, 

rozumieć i pomyślić 

  3 o tej wielebnej świątości, 

aby sie tobie 

lubiło. Pośli, miłosierny 

  6 Gospodnie, Świętego 

Ducha, aby mi 

rzekł przez słowa swe 

  9 głośno, co by mie 

przyprawiło ku prawdzie i ku 

wspomożeniu twej 

 12 dostojnej świątości 

twego wielebnego ciała 

 

54v 

 

i twej drogiej krwie. 

Daj mi, miły Gospodnie, 

  3 przez twą dobrotę, 

abych ja czystym sercem 

a nabożną duszą 

  6 mogła przyjąć twe 

święte ciało i twą 

drogą kreẁ a zbaw 

  9 moje serce od nieczystych 

myśli i uczyści 

moję duszę od nieczystych 

 12 lubości. Pośli 

mi, miły Gospodnie, 
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55r 

 

twego świętego anjoła, 

iżby mie ostrzegł i ode 

  3 mnie odegnał wszytki 

zły duchy, przez moc 

twego dostojnego 

  6 ciała i twej dostojnej 

krwie. Odpądź ode 

mnie, Gospodnie, ducha 

  9 proznej chwały, 

nieprzyjaźń łakomstwa, 

niewdzięczność złego 

 12 pożądania i wszytko, co 

by mie mogło albo  

 

55v 

 

chciało od twej odłęczyć 

miłości, iże od 

  3 ciebie, miły Jesu Kryste, 

przychodzi wielika cnota 

i wszelika czystota. 

  6 Ty, wszechmogący 

Gospodnie, ja Nawojka 

proszę ciebie, wlej 

9 w moję duszę rosę 

Świętego Ducha i zagasi 

w mym sercu 

 12 i w mych myślach 

wszytko nieustawiczeństwo, 
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56r 

 

i ustawi we 

mnie czyste założenie 

  3 świętej miłości i czystotę 

ciała i dusze, 

i umorz w mych piąci 

  6 zmyślech, miły Gospodnie, 

wszytko, co by 

mie mogło oddalić od 

  9 wiekuistego żywota. 

Gospodnie, daj mi prawą 

ciała mego czystotę 

 12 z drugimi świętymi, 

iżby mie wdzięczną 

 

56v 

 

uczynili w twej świętej  

woli, abych ja ciebie jako 

  3 mego Boga i Zbawiciela, 

ktoryż jeś uciecha 

żywota mego i duszy 

  6 mej, mogłabych cie 

przymować ku wiecznemu 

zbawieniu memu. 

  9    Eja miły Jesu Kryste, 

ktorym obrzędem mogę 

ja ciebie przymować? 

 12 Ty jeś Bog moj, 

ja twoj robak, tyś 
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57r 

 

moj stworzyciel,  

a ja twe stworzenie, 

  3 ty jeś świątość 

wszech świętych, 

a <ja> grzeszny człowiek. Ach 

  6 miły Gospodnie, ktorym 

skruszenim mego 

sierca, ktorym strachem, 

  9 ktorą ustawicznością, 

ktorą czystotą 

mego żywota, ktorą 

 12 jasnością mej dusze 

mogłabych przyjąć 

 

57v 

 

twą niebieską karmią, 

gdzie to twe ciało 

  3 w prawdzie przymuję 

i twą świętą krew piję 

gdzie się wirzchnia 

  6 jedna[n]ją z niskim, 

wysokie bostwo 

i z niskim człowiekiem. 

  9 Gdzie ty sam jeś wyszy 

kapłan [ie] i nawysza 

ofiara. 

 12    Eja miły Gospodnie, 

kto może ciebie 
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58r 

 

dostojnie przyjąć, aliż 

ji ty dostojno sam 

  3 uczynisz ku przyjęciu? 

O miły Gospodnie, ja 

wiem dobrze, ja wiem 

  6 zaprawdę i poznawam 

na twej miłości, iż 

ja nie jestem dostojna 

  9 patrzyć na twe 

święte ciało moima 

oczyma. O miły 

 12 Gospodnie, ja nie śmiem 

przystępić, abych przyjęła 

 

58v 

 

mego stworcę prze 

me wielikie grzechy 

  3 i prze me nieprzezpieczeństwo. 

Ty, miły 

Gospodnie, jesteś 

  6 światłość wszego 

zbawienia, a wżdy ja 

dobrze wiem, iż mię ty, 

  9 twa miłość, dostoj- 

ną możesz uczynić, 

nie tylko ze mnie, ale 

 12 ze wszystkiego możesz 

plemienia ludzkiego 
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59r 

 

dostojnego uczynić, 

ktoraż ja ciebie 

  3 proszę, aby ty ze mnie 

z ubogiej, grzesznej, 

jedynej, prawdziwie 

  6 uczynił człowieka. 

   Już ja  ciebie proszę, 

Jesu Kryste namilejszy, 

  9 przez twe wszystko 

dostojeństwo 

przyjaj mi tego, abych 

 12 ja, grzeszna grzesznica, 

mogła przyjąć ciebie 
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samego, mojej duszy 

uciechę, z strachem 

  3 mego serca, ze łzami 

moich oczu, z duchownym 

weselim i z bożym kochanim. 

  6 Daj mi, miły Gospodnie, 

przez twą niewinną 

śmierć, aby  

  9 ma dusza poczuła twego 

lica widzenie w bożej 

słodkości. Miłosierny 

 12 i wszechmogący 

Gospodnie, daj mi 
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poznać twą świętą 

mękę i rany twego 

  3 serca. Ty miły Panie, 

ogarń moje złe sierce 

twym słodkim sercem 

  6 i pogrąży moje twarde 

serce we krwi twego 

serca, aby moje serce 

  9 rychłe było sie ciebie 

bać i ciebie miłować, 

i ciebie poznać; tego 

 12 mi dopomoży, miły 

Gospodnie, twą świętą 
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miłością. 

   Eja miły Gospodnie, 

  3 pomoży mi twa 

miłość i pośli w mię 

twe cnoty mistrza 

  6 Świętego Ducha, jen 

by zrownał rozum moj i 

oprawił me pożądanie, 

  9 co by mnie nauczył 

przyjąć twe święte 

ciało i twą niebieską 

 12 karmią i gdzie 

bych ja miała siedzieć 
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ku anjelskiemu stołu, 

gdzie to, ty miły 

  3 Gospodnie, chcesz 

nakarmić i napoić, 

oczyścić twego bostwa 

  6 słodkością. Eja miły 

Gospodnie, żywocie 

mojej dusze, iże moja 

  9 dusza nic nie może 

przez ciebie, jenże jeś 

cześć wszelikiej dusze. 

 12 Zmiłuj się dziś 

nad moją duszą, napełni 
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moj zmysł twą 

świętą dobrotą i daj 

  3 mnie, aby twe święte 

ciało i twa dobra kreẁ 

miała przyć ku 

  6 uzdrowieniu mojej dusze, 

ku polepszeniu dobrych 

zbytkow i ku ućwierdzeniu 

  9 całej przezpieczności. 

Amen. 

   Eja nasłodszy 

 12 Jesu Kryste, gdzie ja 

mam ciebie przyjąć, 
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a tyś mi wysoko, a ja 

wielmi nisko, tyś 

  3 mi wielmi święty,  

a ja przeciw tobie licha, 

ty jeś mi wielebny, 

  6 miły Panie, czego ja 

u ciebie niedostojna. 

Eja miły Gospodnie, 

  9 iżeś mi ty wieliki, 

gdzie ja mam ciebie 

przymować, gdyż niebo 

 12 i ziemia twej wielikości 

nie może osięgnąć 
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ani ogarnąć twej 

wielebności i twego 

  3 miłosierdzia, ale 

nauczy mie, dusza żeby 

tobie wdzięczna i podobna 

  6 była. Acz ty mnie, 

Gospodnie, przywitasz, 

tedy będzie i stanie 

  9 się mojej duszy. [...] 

Jesu Kryste, słodki 

chlebie, ty jeś stworzon 

 12 Duchem Świętym 

w twojej matki 
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żywocie a mej matki,  

o ktorejże pieczą masz[e] 

  3 i ktorą przez gorzkość 

męki twej naświętszej 

zbawisz i w niebie 

  6 umiłujesz, i ja 

ciebie proszę, 

Gospodnie miłosierny, 

  9 przydzi w moje serce 

grzeszne a uczyści je 

ode wszego grzechu 

 12 cielestnego i duchownego 

i oględaj duszę 
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moję, i oczyści ją od 

niepodobnych myśli. 

  3 O miły Jesu Kryste, ja 

proszę ciebie, by mi 

posłał anjoła twego 

  6 go dzisia miasto 

komornika i twego Ducha 

Świętego miasto mistrza 

  9 wszej cnoty 

tu na ziemi na drodze 

świętej, jen mnie nauczy 

 12 wolą twego bostwa, 

jen mnie wpuści 
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w tajemnice twego 

bostwa, jenże mnie 

  3 doniosł po tym 

żywocie ku wiekuistym 

godom i niebieskiemu 

  6 weselu, gdzie to bychom 

ciebie, miły Boże, 

nigdy nie widzieli jinako, 

  9 jedno licem przeciw 

licu, jako jeś ty 

tamo już, aby mie tamo 

 12 nakarmił i napojił 

z twego bostwa słodkości, 
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a nie z świeckiej 

karmiej i picia. 

  3 Amen. 

   Modlitwa przed 

przyjęcim bożego ciała 

  6 etc. 

Nędznica ja, wszech 

ludzi nagrzeszniejsza 

  9 i wszej złości napełniona, 

dzisia myślę 

przystępić ku 

 12 świątości nadroższego 

ciała mojego miłego 
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stworzyciela, Jesu 

Krysta, nie podług zasług 

  3 mojich, ale mając 

nadzieję w tobie, moj 

miły Panie. Owo ja 

  6 przystępuję jako 

niemocna do mego miłego 

lekarza, nieczysta ku 

  9 studnicy miłosierdzia, 

oślepiona ku 

świecy światłości 

 12 wiecznej, naga będąc 

ku krolowi chwały 
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niebieskiej przystępuję 

jako to uboga nędzna 

  3 do pana nieba i ziemie. 

A przeto proszę 

bezmiernej, wielmożnej 

  6 twojej obfitości 

wszego dobrego, 

aby raczył uleczyć 

  9 moję niemoc, omyć 

smrod, oświecić 

ślepotę, odziać 

 12 nagotę, ubogacić 

ubostwo, abych ciebie, 
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Pana anjelskiego, 

krola nad krolmi, 

  3 Pana nad pany, taką 

poćciwością i taką 

ćcią raczyż mi 

  6 dać, abych przyjęła 

s takim skruszenim 

i z taką miłością, 

  9 i z wiarą, z czystą 

nadzieją, z takim umysłem 

i z taką pokorą, jakoż 

 12 użyteczno jest mojej 

duszy. O naświętszy, 
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o napokorniejszy 

Boże Ojcze, dajże 

  3 mi przyjąć ciało syna 

twojego jedynaka 

miłośnego, Pana 

  6 naszego, Jesu Krysta, 

jeż ciało on raczył 

wziąć z dziewice 

  9 Maryjej, abych tako tuta 

na ziemi przyjęła a po 

mojim żywocie jego 

 12 oglądała bogosławione 

ciało jego. Amen. 
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   Ninie <nie> prze wielikość 

mojich zasług śmiem 

  3 przystępić ku 

świątości nadroższego 

ciała mojego miłego 

6 Pana Jesu Krysta, ale 

prze twoję niewymowną 

mękę, łaskę a miłość[ą], 

  9 ktorą jeś raczył 

wezwać grzeszne 

ludzi ku twej miłości, 

 12 iże ty od twojej miłości 

niżadnego nie 
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odpędzasz, ale tym 

wszytkim, ktorzy się 

  3 k tobie garną, ty 

onym twojej łaski 

miłosnej łono otwarzasz 

  6 a ku świątości 

miłosnej przywodzisz, 

a czynisz je uczęstniki 

  9 twojej miłości, 

jenże czynisz z niedostojnych 

dostojne,  

 12 z grzesznych sprawiedliwe, 

z nieczystych czyste, 
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jenże usprawiedliwiasz 

niemiłościwe 

  3 i też ożywiasz umarłe, 

a niemocnym zdrowie 

udzielasz. 

  6    Tu westchni ku Bogu 

wszechmogącemu, 

rzekąc tako: 

  9    Przeto ja też sie 

tobie modlę, moj 

miły oblubieńcze, zrzędź 

 12 we mnie grzeszne ciało 

*albo *uczynek *twojej 

 

68v 

 

*wieczności, nie 

dla mojich zasług, 

  3 ale dla twego 

wielikiego miłosierdzia, 

ześli Świętego Ducha 

  6 twojego z niebios, 

oświeć, jenże oświecasz 

twoję świętą 

  9 cerkiew, ktorymże 

Duchem Świętym ty, 

Boże miły, oświeciłeś 

 12 i oświęcił, i posilił 

serca twojich świętych 
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apostołow i jinych 

twojich wiernych, 

  3 aby ten to miły 

Święty Duch, moj 

ucieszyciel, moj 

  6 ociec, moj gość 

zawitawszy raczyłby 

serce moje zapalić, 

  9 uczyścić i umieść, 

aby czysty przybytek 

raczył twojej miłości 

 12 uczynić a takież to 

przyjęcie twoje raczyło 
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mi być na zbawienie, 

a tobie ku czci 

  3 i ku chwale. Raczyż 

mi to dać, co proszę 

u ciebie uboga 

  6 grzeszna, abych sie 

w tobie kochała, a ty 

we mnie tu, na ty<m> 

  9 świecie a potym 

w niebieskim krolestwie 

na wieki wieczne. 

 12 Stań mi sie to. Amen. 

   Moja wiara jest 
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i tai sie, ktorąż ja 

wierzę do skonania 

  3 śmierci mojej, u Boga Ojca, 

Syna i Ducha Świętego, 

i w Świętej Trojcy 

  6 nierozdzielonej, 

a przeto, moj miły Boże 

w Trojcy jedyny, modlę 

  9 sie tobie prze to 

naświętsze drzewo 

świętego krzyża, na 

 12 ktorym nasz zbawiciel 

umęczon prze nasze 
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zbawienie a takież 

przez zasługę wielebnej 

  3 dziewice, matki jego, 

bogosławionej Maryjej 

i prze zasługę 

  6 wszytkich twoich 

świętych, i prze 

zasługę tych świętych, 

  9 ktorych relikwie są 

w tym bożem domu, 

aby mnie, niedosto<j>nej, 

 12 na duszy i na ciele 

pokalanej grzechy, syna 
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twego miłosnego 

raczył dać, aby raczył 

  3 rękę twoję ściągnąć, 

upadnioną podnieść, 

modlącej nie wzgardzić, 

  6 wiarę pomnożyć, 

nadzieją posilić, łaskę 

we mnie twoją 

  9 gorącością raczy<ł> 

zapalić. Ale iże ja nędzna 

ku twojemu domu 

 12 przystępić dzisia myślę, 

przeto modlę się 
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tobie, abych na swoję 

duszę nie przyjęła 

  3 pomsty, ale abych 

przyjąwszy, poczuła na 

mojej duszy uciechę 

  6 dobroty twojej. Ojcze 

Boże, raczyż to dać, iżeś 

tako człowieka umiłował, 

  9 iżeś raczył twojego 

miłego syna jedynaka 

na ten świat 

 12 zesłać. Raczyż to 

mnie grzesznej dać, 
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Synu Boży, jakoś 

chciał uczynić, aby ze 

  3 śmierci wiecznej 

człowieka wytargnął, 

raczyłeś wydać się w grzeszne 

  6 ręce, a byłeś 

posłem oćca twojego 

aż do śmierci okrutnej 

  9 krzyżowej, aby 

mie raczył tako dzisia 

nawiedzić i w moje 

 12 sierce zawitać, abych 

od ciebie nie była 
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odłączona na wieki wiekom. 

Amen. 

  3    O, dziękuję tobie, 

Panie moj miły, Jesu 

Kryste, iżeś mie grzeszną 

  6 nędznicę dzisia 

raczył wezwać ku 

twojemu dostojnemu 

  9 stołu, iżeś mie raczył 

nakarmić twojego 

ciała dostojnego, 

 12 a przeto, moj miły 

Panie, modlę sie tobie, 
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abych jego sobie nie 

przyjęła na wieczne o- 

  3 osądzenie albo na 

zatracenie, ale by mi 

było lekarstwo duszne 

  6 i też cielestne. Raczyż 

mi dać, aby to 

przystępowanie było mi na 

  9 odpuszczenie mojim 

wszytkim grzechom 

a cnotam pomnożenie. 

 12 Bądź mi oświecenie 

rozuma a żądzej 
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zapalenie, bądź mi 

naprzeciwko przeciwianiu 

  3 mojim nieprzyjacielom 

widomym 

i niewidomym mocne 

  6 obronienie, a w tobie, 

Panie, poleczenie i też 

dobre szczęsne dokonanie 

  9 mojego żywota. 

Dajże mi to, miły Panie, 

aby mi ta świątość 

 12 była słodkość 

duszna i oświęcenie 
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a posilenie w pokusach 

i też pokoj 

  3 a wesele we smętku. 

Owa czegociem żądała, 

tom jest oglądała a na 

  6 mojej duszy obłapiła, 

a już ciało twoje, 

miły Panie Jesu Kryste, 

  9 ciału memu jest się 

przyłączyło. [Twojej] 

Raczyż mi dać, abych to 

 12 sobie przyjęła naprzeciwko 

mojim ni<e>przyjacielom 
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dusznym 

i cielestnym. O Jesu 

  3 Kryste miły, nasłodczejsza 

mądrości Ojca 

Boga, jenże jeś koniec 

  6 i początek wszego 

stworzenia, miłościwym 

okiem raczy względnąć 

  9 na mię grzeszną 

przez twoję śmierć 

gorzką, ktorąś prze 

 12 mię cirpiał, grzeszną. 

O miłośniku moj, nie 
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raczyż mię opuścić! 

O ochłodzenie moje, 

  3 nie raczyż odstępować, 

ale raczy se 

mną ostać! O moj 

  6 miły Zbawicielu, raczyż 

mi być na pomocy, 

raczyż umorzyć ten 

  9 świat, raczyż mię 

pogrześć w twojim 

grobie pospołu z tobą, 

 12 aby mię od ciebie 

ani śmierć, ani żywot, 
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ani żadna szczęsność 

od ciebie oddaliła, 

  3 ale twoje miłosne 

nawiedzenie tako nakarmi 

sierce moje, abych 

  6 nad cię nie poczuła 

żadnej słodkości, 

żadnej nie miłowała 

  9 cudności, abych nad cię 

nie żądała nijednej 

uciechy, aby było moje 

 12 kochanie w tobie tuta, 

a po mej śmierci 
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w niebieskiem krolestwie 

na wieki wieczne. 

  3 Amen. 

   Niewymownemu 

miłosierdziu twojemu 

  6 dziękując, Panie Jesu 

Kryste, proszę, iżby 

ta świątość ciała 

  9 i krwie twej, ktorąż ja, 

niedostojna, przyjęła, 

była mi oczyścienie 

 12 <od> grzechow, posilenie 

teskności i krewkości, 
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stwierdzenie łaski, 

lekarstwo żywota, 

  3 pamiątka twej 

świętej męki, pokarm 

mojego podrostwa. 

  6 Jidącą mnie wiedzi, 

błądzącą odwodzi, 

przywracającą przyjmi, 

  9 upadającą podnaszaj, 

trwającą w chwałę 

przywiedź. Amen. 

 12    Anjelski chlebie 

powitaj, miły Jezu, łaskę 
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mi daj, bych tobie 

dobrą modłę dała i 

  3 gorąco ciebie miłowała 

do śmierci. Powitaj 

dziewicze ciało, ktoreś 

  6 na krzyżu wisiało, 

trzeciego dnia 

zmartwychwstało, z tobą, 

  9 panno, krolowało na 

wieki. Amen. 

   Druga modlitwa o 

 12 bożem ciele. 

O ciało Boga żywego, 
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Jesu Krysta niebieskiego, 

przyjmi od nas 

  3 pozdrowienie, nad cię 

Boga jinego nie. Bog 

Ociec i też Syn jego, 

  6 i persona Świętego 

Ducha, wyście trzej 

bostwa jed[y]nego Boga 

  9 w Trojcy jedynego. 

Pozdrowion bądź Jesu 

Kryste, wziąłeś ciało 

 12 z panny czystej, zbawienie 

ludzkieś naprawił, 
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pannę przy jej czci 

zostawił. Pozdrowienie 

  3 twej krwie świętej, 

szczyć nas od 

śmierci przeklętej, 

  6 daj nam szczęsne 

pobydlenie a potem 

duszne zbawienie. Krew 

  9 święta z twego boku, 

ktorąś wziął z Maryjej 

panieństwa, odkupiłeś 

 12 nas chwalebnie, 

coś raczył rozlać 
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świebodnie za nas 

grzeszne, oczyści nasze 

  3 sąmnienie, w ktoremże 

nic dobrego nie 

przebywa, żywi nas prze 

  6 nasze zbawienie, daj 

nam wieczne pocieszenie. 

Wołajmy we dnie i 

  9 w nocy, ktorzyż mamy 

żędać ustawicznie 

twej pomocy, szczyć 

 12 nas od grzechu śmiertelnego, 

racz oddalić 
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dusznego nieprzyjaciela 

Chwała bądź 

  3 Bogu żywemu, tobie, 

synu żywota wiekuistego, 

i Duchu Ś<w>iętemu, 

  6 Bogu w Trojcy jedynemu. 

Amen. 

   Panie, wysłuchaj 

  9 modlitwę moję, bo już 

poznawam czas moj 

być bliski, daj mi, miły 

 12 Panie, mądrość i rozum 

a oświeć sierce 
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moje, iżbych cie poznała 

w dnioch mojich, boś 

  3 ty Bog a nie jest jinszy 

nad cię, jedno ty 

sam, ktoryś zstąpił 

  6 z nieba a oświeciłeś 

matkę swą Duchem 

Świętym, dlatego 

  9 cie proszę, Panie, iżby 

oświecił sierce moje, 

bo grzechy moje są 

 12 niewymowne. Dajże mi 

ten dar, miły Panie, 
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żebych jich mogła żałować 

przez wiarę i przez 

  3 prawdę, i przez jimię 

twoje dziwne, a ktorego 

cie dnia będę 

  6 wzywała, raczy mie 

wysłuchać rychło, miły 

Zbawicielu, jakoś 

  9 wysłuchał Tobijasza i Saram, 

wylej łzy z oczu 

mojich, boć zatwardziałe 

 12 est sierce moje 

jako opoka. 
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Zgrzeszyłam, miły Panie, 

zgrzeszyła w żywocie 

  3 mojem i znam 

sie ku wszytkim 

złościam mojim. 

  6 Ciebie proszę, ciebie 

wołam głosem wielkim, 

wcięgni prawicę 

  9 ku mnie swoję a wybaw 

mie od wszelikiej 

przeciwności mojej, 

 12 jakoś wybawił troje 

dzieci z odchłani 
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piekielnej gorającej: Sydrak, 

Mizaak i *Abnagon, 

  3 dlatego cie proszę, 

krolu wszej chwały, daj 

mi, miły Panie, przez 

  6 cirpliwość stałość 

uznania wiary świętej, 

iżbych mogła przebywać 

  9 w <c>notach dobrych, 

każy siercu 

memu uznać albo 

 12 wspamiętać od młodych 

lat moich, com 

 

81v 

 

źle mowiła albo 

myśliła o sprosnych 

  3 rzeczach, dlatego 

proszę, iżby mi posłał 

anjoła twego ku 

  6 strzeżeniu dusze 

mojej i proszę sobie 

na pomoc Panny 

  9 Maryjej, żeby mie tako 

raczyła sobie uchować 

i uprosić chwałę 

12 wieczną u swego 
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synaczka jedynego. 

Zgrzeszyłam też, miły 

  3 Panie, zgrzeszyła 

naprzeciw tobie 

wielkością grzechy 

  6 mojimi, tako iż nie jest 

liczba jich we mnie, 

ktorem czyniła od 

  9 mojich młodych lat. 

I ciebie proszę, Boże 

moj Jezu Kryste, ktoryś 

 12 mie raczył odkupić 

swoją nadroższą 
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krwią i położyłeś 

sie na drzewie za 

  3 mię niedostojną 

grzesznicę, nie dla 

mojich zasług, ale 

6 więcej dla miłosierdzia 

swego, wyrwi mie, miły 

 Panie, od grzechow 

  9 ciężkich, abych nie 

wpadła w mieśce  

sprosne, ktore zawżdy 

 12 jest bez światłości 

i będzie na wieki bez 
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końca, bo, miły Kryste, 

nie piekło cie 

  3 będzie wyznawało ani 

żadna śmierć 

chwalić cie będzie.  

  6 Slutuj sie nade mną, miły 

Panie, i wysłuchaj mie 

dufającą w tobie, 

  9 jakoś wysłuchał Martę, 

gdyś skrzesił Łazarza 

z grobu, tako 

 12 cie proszę, miły Panie, 

iżby mie wskrzesił 
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od śmierci wiekuistej, 

abych też była 

  3 na prawicy twej, 

słysząc on głos, gdy 

tako rzeczesz: Podźcie, 

  6 bogosławieni ojca 

mego! A bądź 

mi łaskawy, jakoś 

  9 był onej niewieście 

wzgardzonej w domu 

Szymona trędowatego 

 12 a wylej, Panie 

Kryste, z oczu mojich, 
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jakoś w<y>lał jej, gdy 

nogi twoje umywała 

  3 ze łzami i włosy ocirała 

i odpuściłeś jej 

grzechy. Ciebie proszę, 

  6 miły Panie wszechmogący, 

odpuści mi moje 

wszy<t>ki grzechy, 

  9 przedtym niżli umrę, 

aby sie nie weselił 

duszny nieprzyjaciel 

 12 nade mną. Ciebie proszę, 

miły święty Pietrze, 

 

84v 

 

ktory masz klucze 

od krolestwa 

  3 niebieskiego, aby mie 

rozgrzeszył tu na 

ziemi tą mocą, ktorą 

  6 masz od Pana Boga 

pożyczoną, a daj mi, 

miły Panie Kryste, 

  9 moc z nieba, iżbych 

przewiciężyła dusznego 

nieprzyjaciela 

 12 czującego i walczącego 

naprzeciw mnie. 
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Proszę wszytkich 

męczennikow, wszytkich 

  3 spowiednikow i wszytkich 

dziewic, aby mie 

szczycili, mnie nędzną 

  6 grzeszną, i wzywam  

onych, ktorzy ku tobie 

we dnie i w nocy nie 

  9 przestawają wołać 

rzekąc: Święty! 

święty! święty! 

 12 iżby sie modlili Panu 

Bogu za mną, a iżbych 
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w tem mogła  

przewiciężyć wszyćki  

  3 złości moje, ktorem 

popełniała od mojich 

młodych lat aż do 

  6 dzisiejszego dnia. Ninie 

cie proszę, miły 

Panie Jezu Kryste, iżby 

  9 mi był miłościwy a 

wysłuchał prośby moje, 

ktory żywiesz i krolujesz 

 12 na wieki wiekom. 

Amen. 
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Pozdrowiona bądź 

Maryja dziewice, <...> 

  3 świętej Trojce! 

Pozdrowiona bądź Maryja, 

posełkini Ducha  

  6 Świętego! Pozdrowiona 

bądź Maryja, matko 

Pana naszego, Jesu 

  9 Krysta! Pozdrowiona 

bądź Maryja, siostro 

anjelska! Pozdrowiona 

 12 bądź Maryja, 

obietnice prorocka! 
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Pozdrowiona bądź 

Maryja, krolowa 

  3 patryjarchow! Pozdrowiona 

bądź Maryja, 

mistrzyni ewanjelistow! 

  6 Pozdrowiona 

bądź Maryja, 

nauczycielko apostolska! 

  9 Pozdrowiona bądź 

Maryja, poćwierdzicielko 

męczynnikow bożych! 

 12 Pozdrowiona 

bądź Maryja, studnice 
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i cudności 

spowiednikow świętych! 

  3 Pozdrowiona bądź 

Maryja, czci i korono 

dziewic świętych! 

  6 Pozdrowiona bądź 

Maryja, zbawienie i 

pocieszenie żywych i 

  9 umarłych! Ze mną 

bądź we wszytkich 

pokusach, w smętkach, 

 12 potrzebiznach i 

niemocach mojich a 

 

87v 

 

uprosi mi łaskę i  

odpuszczenie mojim wszytkim 

  3 grzechom, a 

nawięce przy skonaniu 

żywota mego, a nie 

  6 opuszczaj mie, miła 

Panno Maryja. Amen. 

   Pozdrowiona bądź 

  9 Maryja, ktoraż jeś 

nadzieja tego świata! 

Pozdrowiona bądź 

 12 Maryja miłościwa, matko 

naszego Pana Jesu 
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Krysta, ty, ktoraś 

zasłużyła być matką, 

  3 przez męża bywszy! 

Anjelska cesarkini, 

grzesznych pocieszycielko! 

  6 Pocieszy 

mie, mnie płaczącą, 

w grzechach już  

  9 śmierdzącą! Pocieszy 

mie, mnie grzeszną, 

proszę cie, krolowa 

 12 niebieska, a miej mie 

wymowioną u Krysta 
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syna twego, bo sie 

barzo jego gniewu boję 

  3 i od niego ścirpiam, 

bom zgrzeszyła jemu 

samemu. O Maryja 

  6 dziewice, nie oddalaj 

mie od łaski swojej, 

ale bądź zawżdy 

  9 strożem serca mego, 

naznamionuj mie 

bojaźnią bożą, użycz 

 12 cielestne zdrowie a w cnotach 

dobrych przemieszkawanie, 
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a sprawiedliwą 

rzecz miłować, 

  3 a potem grzechow sie 

wiarować. O słodkości 

dziewica nigdy 

  6 nie była ani jest taka 

miedzy corkami 

niewieścimi! Stworzyciel 

  9 wszytkich rzeczy 

ciebie wybrał porodzicielką 

i kto pannę 

 12 Maryją od grzechu oczyścił, 

onże mie też 
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twoją prośbą od 

wszyćkich grzechow 

  3 niechaj omyje, by mie 

piekło nie pogrążyło. 

Pozdrowiona bądź 

  6 rożo bez cirnia, Maryja, 

grzesznych lekarko! 

Za mną sie przyczyń 

  9 ku Panu Bogu, iżby 

mie wybawił od 

ciemności tego świata. 

 12 Kryste, synu nawyszszego 

Boga, przez miłość 
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matki twej,  

ktorej cie żywot <...> 

  3 Synu Boży, boś 

miłościwy prawdziwie, 

ty zgładzi grzechy 

  6 moje a serce we 

mnie czyste stworz, daj 

mi nadzieją, wiarę 

  9 dobrą, łaskę doskonałą a 

potem koniec dobry 

żywota mego, ktory 
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jest na nawyszszy dar. 

Uczyń mie dostojną, 

  3 żebych pożywała ciała 

twego naświęcszego, 

gniew twoj niechać 

  6 mie nie omywa, 

ale krew twoja 

naświęcsza niechaj 

  9 mie omywa tako na 

ciele, jako i na duszy, 

gdy sie moja dusza 

 12 będzie dzielić z ciałem 

mojim. Anjoł tedy, 
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miły Panie, mocny 

niechaj stanie przy 

  3 mnie, żeby mie strzegł 

a potem dał mieśce 

miedzy sprawiedliwymi. 

  6 Wysłuchaj mie, bo żadna 

rzecz nie jest, ktora 

by cie nie chwaliła! 

  9 Zbaw mie, Jezusie, za 

ktorąże dziewica 

matka ciebie prosi, 

 12 zdrowa Maryja miłości 

pełna aż do końca. 
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Boże, bądź miłościw 

mnie grzesznej 

  3 a strzeży mie we dnie 

i w nocy do skończenia 

żywota mego. Boże, 

  6 synu Izaak, slutuj 

sie nade mną a ześli 

mi na pomoc świętego 

  9 Michała archanjoła, 

by mie bronił i 

szczycił od wszytkich 

 12 mojich nieprzyjacielow. 

Święty Michale 
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archanjele, obroń 

mie w szkodzie, bych nie 

  3 zginęła w dzień sądny!  

O święty 

Michale archanjele, 

  6 przez łaskę, ktorąś 

zasłużył, ciebie proszę 

przez jedynego Syna 

  9 Bożego, Pana naszego 

Jesu Krysta, aby mie 

wyrwał od szkodliwej 

 12 śmierci. Święty 

Gabryjeł, święty Rafael, 
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wszyscy anjeli 

i archanjeli boży, 

  3 spomożcie mie! I proszę 

was wszystkich 

mocy niebieskich dla 

  6 tego, abyście mi 

dali moc i spomożenie, 

iżby mie żadny 

  9 nieprzyjaciel nie mogł 

potępić: na drodze i 

na wodzie ani w ogniu, 

 12 ani nagłą śmiercią, 

ani czując by mie mogł 
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ogarnąć. Oto uciekajcie 

przed świętym 

krzyżem strony, 

wicięża jako lew 

z rodzaju żydowskiego. 

Zbawicielu wszytkiego 

świata, zbaw mie, 

ktoryś mie odkupił 


