Kyrie, elejson.
Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Św. Placydzie
módl się za nami.
Św Placydzie uczniu świętego Benedykta
módl się za nami.
Św. Placydzie któryś już w dzieciństwie pragnął służby BoguŚw. Placydzie któryś już od wczesnej młodości pogardzał próżnościami świataŚw. Placydzie współzałożycielu przybytku błogosławieństwa Bożego na Monte CassinoŚw. Placydzie budowniczy klasztoru i kościoła w MessynieŚw. Placydzie któryś był uważany za wzór życia zakonnegoŚw. Placydzie przykładzie posłuszeństwaŚw. Placydzie Bojowniku zwycięski w walce z pożądliwością ciałaŚw. Placydzie miłośniku ciszy nieskażonego środowiskaŚw. Placydzie głosicielu prawdy ewangelicznej i miłościŚw. Placydzie mistrzu dokonałeś pobożnościŚw. Placydzie pokutniku nie wątpiący w Miłosierdzie BożeŚw. Placydzie Apostole Pokoju BożegoŚw. Placydzie Bohaterze wytrwałości cierpliwości w spokojnym działaniuŚw. Placydzie wielki miłośniku postówŚw. Placydzie męczenniku za wiaręŚw. Placydzie patronie żeglarzy sycylijskichŚw. Placydzie wielki patronie wszystkich wzywających cięAbyśmy podążali Twoim ślademAbyśmy się nawrócili do BogaAbyśmy poznali marność tego świata i unikali niebezpieczeństwa grzechuAbyśmy przez przestrzeganie przykazań Boga mogli codziennie wzrastać w wierzeAbyśmy dawali dobry przykład w swoim środowiskuAbyśmy darzyli wszystkich miłością, pomocą i miłosierdziemAbyśmy ukochali posty ścisłeAbyśmy uwolnieni od wszelkiego lenistwa gorliwie dążyli do spełnienia woli BożejAbyśmy otrzymali łaskę dobrej śmierciAbyśmy mogli z Tobą kochać i wielbić Boga na wiekiBaranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.
wysłuchaj nas, Panie.
zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami, Święty Placydzie
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się :
Boże, Ty nam dałeś wielkiego patrona męczennika za wiarę, udziel nam łaski, abyśmy przez
zasługi i wstawiennictwo Twego wiernego sługi i wszystkich świętych zakonu św. Benedykta
otrzymali potrzebne dary a naśladując cnoty świętego Placyda mogli osiągnąć życie wieczne i
chwalić Cię wraz z Twymi świętymi przez Chrystusa, Pana Naszego Amen.

