Akt ofiarowania się dzieci
Matce Bożej

Milion dzieci
modli się na Różańcu

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.
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Jak odmawiać Różaniec

3. Ojcze nasz

żywych i umar-łych.
Wierze w Ducha Świętego, święty Kościół
powszechny, Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

4. 3 razy Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu

1. Znak krzyża
2. Wierzę w Boga Ojca

Tajemnice radosne różańca dla dzieci
1. Maryja poczęła Jezusa mocą
Ducha Świętego.

6. Wymień tajemnicę
(np. Zmart- wychwstanie)
i zacznij pierwszą dziesiątkę
- Ojcze nasz
- Zdrowaś Maryjo (10 razy)
- Chwała Ojcu; O mój Jezu

Znak krzyza
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
Pan-ny, 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

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.

Archanioł Gabriel zostaje wysłany przez

wiernymi Twoim przykazaniom,

Boga Ojca do Maryi z najważniejszym

aby wszyscy mogli żyć w pokoju i

przesłaniem w historii - Bóg chce, aby Jego

bezpieczeństwie.

mówi Bogu TAK.

4. Maryja przedstawia
Jezusa w świątyni.

Ojcze Niebieski, dałeś nam swojego Syna,

Maryja i Józef przynoszą Dzieciątko Jezus

tak jak Ty i ja. Maryja natychmiast

Jezusa, przez Maryję - i dlatego teraz

do świątyni i "ofiarowują“ je Ojcu. W tym

możemy mówić do Ciebie Abba - Ojcze - i

samym czasie składają tradycyjną ofiarę

naprawdę być Twoimi dziećmi. Modlimy się

dziękczynną. Dwoje bardzo starych ludzi,

do Ciebie za wszystkich ludzi, którzy jeszcze

Symeon i Anna, jest prowadzonych przez

nie znają Cię jako swojego Ojca

Boga, aby rozpoznać, że to Dziecko jest

i boją się Ciebie.

obiecanym Zbawicielem świata.

2. Maryja niesie Jezusa w swoim
łonie do kuzynki Elżbiety.

rodziny. Prosimy, pomóż rodzicom kochać i

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.

Ojcze Niebieski, modlimy się za wszystkie
akceptować swoje dzieci jako dar od Boga

Kiedy Elżbieta ją pozdrawia, Maryja radośnie

oraz naucz ich miłości do Ciebie

wychwala wielkość naszego niebieskiego

i całej ludzkości.

Ojca, który kocha nas nieskończenie i chce

Zdrowaś Maryjo

kraje, w których ludzie cierpią z powodu
wojny i przemocy. Pomóż nam pozostać

Syn narodził się z Maryi jako człowiek,

5. Chwała Ojcu

Ojcze Niebieski, modlimy się za wszystkie

chronić świat przed wszelkim złem.
Ojcze Niebieski, tak jak Maryja w swojej

5. Jezus zostaje ponownie
"znaleziony“ w świątyni
przez Maryję i Józefa.

pieśni pochwalnej dziękujemy Ci i prosimy
Cię, spraw, aby bogaci i potężni ludzie otwor-

Jezus ma 12 lat. Maryja i Józef szukają

zyli swoje serca na ubogich i słabych oraz

Go z niepokojem, a kiedy znajdują Go

by dzielili się darami Twojego stworzenia ze

w świątyni, Jezus pyta ich: "Czy nie

wszystkimi. Wtedy nikt już nie będzie musiał

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co

żyć w ubóstwie i głodzie.

należy do mego Ojca?“

3. Jezus rodzi się w Betlejem
z Dziewicy Maryi.

Twoją wolę, nawet wtedy, gdy oznaczało

Ojcze Niebieski, Jezus zawsze wypełniał
to śmierć za nas na krzyżu. Maryja i Józef

Gdy Jezus rodzi się w Betlejem, Aniołowie

również uczestniczyli w Jego cierpieniu,

wychwalają dobroć Boga Ojca i śpiewają:

kiedy spędzili trzy dni szukając Go z

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi

niepokojem. Modlimy się za wszystkich tych,

pokój ludziom Jego upodobania“.

którzy umarli, aby nikt nie został
stracony, ale żeby wszyscy mogli Cię
odnaleźć i wrócić ostatecznie
do Twojego domu.

