
Akt ofiarowania się 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.

Milion dzieci 
modli się na Różańcu 

Dla jedności i pokoju
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1. Znak krzyża

2. Wierzę w Boga Ojca

3. Ojcze nasz

4. 3 razy Zdrowaś Maryjo

5. Chwała Ojcu

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 

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.

1. Zwiastowanie Najświętszej 
Maryi Pannie

Bóg posłał do Maryi w Nazarecie Archanioła 

Gabriela, aby Ją zapytać, czy chciałaby 

zostać Matką Jezusa. Wyjaśnił Jej, że 

samBóg byłby Ojcem tego dziecka. Ponieważ 

Maryja uwierzyła, że dla Boga nie ma nic 

niemożliwego, odpowiedziała « tak ».

Jezu, prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, 

abyśmy jak Maryja pokładali w Tobie ufność 

bez granic i uczyli się słuchać Twoich słów 

na modlitwie.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety 

Archanioł Gabriel powiedział też Maryi, że 

Jej kuzynka Elżbieta również oczekiwała 

dziecka. Maryja wyruszyła więc w drogę, 

aby jej pomóc. Gdy wymieniły pozdrowienie, 

Elżbieta poczuła, że dziecko poruszyło się z 

radości pod jej sercem. Duch Święty oświecił 

Elżbietę, aby poznała tajemnicę Matki Bożej 

i zakrzyknęła z radością : « Błogosławiona 

jesteś między niewiastami i błogosławiony 

jest owoc Twojego łona ».

Jezu, prosimy Cię za wszystkich misjonarzy, 

którzy niosą Twoją pomoc i Twoje zbawienie 

ludziom. Daj im siły i radość, aby przez nich 

każdy rozpoznał Cię jako swojego Przyjacie-

la i Odkupiciela. 

3. Narodzenie Pana Jezusa

Kiedy Józef i Maryja przybyli do Betlejem, 

musieli spędzić noc w stajni, bo nie było dla 

nich miejsca w gospodzie. Tam narodziło 

się Dzieciątko Jezus. Pierwszymi osobami, 

jakie przybyły uczcić Dziecko, byli pasterze. 

Aniołowie oznajmili im, że narodził się Mes-

jasz, Zbawiciel. 

Jezu, prosimy Cię za wszystkie rodziny i 

dzieci, które cierpią z powodu ubóstwa, 

które nie mogą chodzić do szkoły, które nie 

mają domu albo musiały go opuścić. Daj 

nam Swój pokój i serce otwarte, abyśmy 

umieli dzielić się dobrami ziemskimi ze 

wszystkimi.  

4. Ofiarowanie Jezusa w 
świątyni 

Po 40 dniach Józef i Maryja przynieśli 

Dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, 

według tego, co zostało zapisane w prawie 

żydowskim. Symeon, święty starzec, też był 

tam obecny. Duch Święty dał mu zrozumieć, 

kim było to Dziecko, i przepełniony radością 

wziął Jezusa w ramiona mówiąc na głos: 

« Moje oczy ujrzały Zbawienie, światło na 

oświecenie wszystkich narodów ».

Jezu, prosimy Cię za wszystkich, którzy 

cierpią, którzy są chorzy albo osamotnieni. 

Okaż im, że jesteś przy nich i że z nimi 

niesiesz ich krzyż.

5. Odnalezienie Jezusa w 
świątyni 

Kiedy Jezus miał 12 lat, poszedł z rodzicami 

do Jerozolimy, żeby obchodzić święta Pa-

schy. Został tam i mówił uczonym o swoim 

Ojcu w Niebie. W tym czasie Maryja i Józef 

wybrali się już w drogę powrotna do domu. 

Nagle zauważyli, że Jezusa brakowało w 

grupie pielgrzymów wracających do Naza-

retu. Szukali Go zatrwożeni, aż w końcu Go 

znaleźli. 

Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, któr-

zy stracili swoich rodziców i przyjaciół pod-

czas zarazy koronawirusa albo z powodu 

wojen i katastrof naturalnych. Pociesz ich i 

daj im poznać, że mają Ojca w Niebie, który 

nam wszystkim chce dać życie wieczne.   

Tajemnice radosne różańca dla dzieciJak odmawiać Różaniec


