Konsekracja dzieci
Matce Bożej
Maryjo, moja Matko,
Z radością zbliżam się dzisiaj do Ciebie,
żeby ofiarować Ci moje serce.
Ofiaruję Ci także wszystko, co w życiu uczyniłem
i co czynię.
Chciałbym przyprowadzić do Ciebie
wszystkie osoby,
które noszę w sercu: moich rodziców, braci i siostry,
wszystkich moich przyjaciół,
ale też tych, którzy wyrządzili mi zło.
Bądź naszą Matką,
błogosław nam i strzeż nas.
Chciałbym jako Twoje dziecko
kochać Cię i modlić się wiernie do Ciebie jako do
swojej Matki.
Chciałbym codziennie pamiętać, że do
Ciebie należę.
Matko, jestem Twój teraz i na wieki.
Przez Ciebie i z Tobą
Chcę zawsze należeć do Jezusa.
Amen.

O jedność i pokój!
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Znak krzyża
Wierzę w Boga Ojca
Ojcze nasz
3 razy Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu
Wymień tajemnicę (np. Zmartwychwstanie) i zacznij pierwszą
dziesiątkę
- Ojcze nasz
- Zdrowaś Maryjo (10 razy)
- Chwała Ojcu; O mój Jezu

		 Znak krzyża
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

		Skład apostolski
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
Pana naszego, który się począł z Ducha
Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychw-stał; wstąpił na niebiosa, siedzi
po pra-wicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umar-łych.
Wierze w Ducha Świętego, święty
Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

		 Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu jak była na początku, teraz,
i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

		Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć
się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak
i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale
nas zbaw ode złego. Amen.

		Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.

Wezwanie na rozpoczęcie
Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę,
Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję,
Jezus, który niech w nas rozpala
miłość.

Medytacje do tajemnic chwalebnych różańca dla dzieci
1. Jezus z martwych powstał
Jezus żyje. Zmartwychwstał po trzech
dniach Swojej śmierci na Krzyżu. Zwyciężył wszelkie zło. Jednak Jego uczniowie wierzą dopiero wtedy, gdy widzą
Jezusa na własne oczy. Tomasz dotyka
Jego ran i woła : Pan mój i Bóg mój!

Jezu, wraz z Tomaszem wołamy : wierzymy w Ciebie! Dziękujemy, że nas
odkupiłeś! Modlimy się za wszystkich,
którzy jeszcze Cię nie znają. Jezu, objaw im, jak wielka jest Twoja miłość.
2. Jezus wstępuje do Nieba
Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu
Jezus wstępuje do Nieba na oczach
Swoich uczniów. Powraca do Swojego
Ojca. Mówi uczniom, a także nam: Idę
przygotować wam mieszkanie w Niebie. Będziecie ze Mną na zawsze.

Jezu, chcemy być z Tobą pewnego dnia
w Niebie. Pomóż nam miłować się wzajemnie i żyć według Twoich przykazań.
3. Jezus posyła Ducha Świętego
Po ubiczowaniu żołnierze włożyli na Po
Wniebowstąpieniu Jezusa Apostołowie i Maryja gromadzą się na modlitwie.
Nagle ukazują się nad ich głowami
światła, jakby języki ognia. To Duch
Święty napełnia ich Swoją miłością.
Apostołowie opowiadają wówczas o
Jezusie wszędzie i z odwagą. Tysiące
osób słucha ich słów i wierzy w Jezusa.

Jezu, modlimy się za wszystkich misjonarzy, którzy o Tobie mówią i idą z
Tobą do ludzi. Daj także nam odwagę
okazywania innym miłości naszym
własnym przykładem.
4. Jezus przyjmuje Maryję do Nieba
To świąteczny dzień: Jezus przyjmuje
Maryję, Swoją Matkę, w Niebie. Cieszą
się wszyscy, którzy tam są: aniołowie
i święci. Maryja jest naszą Matką i troszczy się o nas z Nieba. Wszędzie niesie
pokój i radość!

Jezu, prosimy Cię za tych, którzy są
smutni lub skłóceni ze sobą. Niech uświadomią sobie, że mają w Niebie Matkę, aby znaleźli pokój i szczęście.
5. Jezus koronuje Maryję na Królową
Nieba i ziemi
W Niebie Maryja zostaje ukoronowana przez Boga. Jest Królową Nieba i
ziemi. Prowadzi wszystkich do Jezusa.
Nie potrzebujemy umawiać się z Nią
na spotkanie, zawsze mozemy do Niej
przyjść. Ona na nas czeka, słyszy nasze
modlitwy i chce nam pomóc.

Jezu, prosimy Cię za wszystkie kraje, gdzie toczy się wojna, i te, gdzie
ludzie cierpią z powodu katastrof naturalnych. Udziel nam pokoju przez wstawiennictwo Twojej Matki i naucz nas
dzielić się ze wszystkimi.

