
NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
I  TYDZIE Ń – NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ 

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 
 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i 
na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, 
powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w 
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie 
bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe 
wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie 
Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.  
Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci 
imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się 
na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i 
przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam 
zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec 
wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie 
przebaczy wam waszych przewinień. /Mt 6, 9-15/ 
      Chwila ciszy………  

/Czyta Rodzic/ Słowo Boże przeczytane przed chwilą zachęca naszą 
rodzinę do rozważenia I Przykazania Bożego: Nie będziesz miał bogów 
cudzych przede mną. Kiedy kogoś kochamy, to często o nim myślimy i z nim 
rozmawiamy. Ta osoba się cieszy. Kto kocha Pana Boga, ten lubi myśleć o 
Panu Bogu i modlić się do Pana Boga.  

Chcemy dzisiaj w tej naszej rodzinnej modlitwie na nowo powiedzieć 
Tobie Boże – KOCHAMY CIĘ! Nasza rodzina przygotowuje się do wielkiej 
uroczystości – nasz syn (córka) przyjmie Ciebie po raz pierwszy do swego 
serca pod postacią chleba, białego, czystego.  

Panie, chcemy odnowić w naszej rodzinie relacje z Tobą. Chcemy o 
Tobie myśleć, rozmawiać z Tobą, powierzać Ci nasze trudne sprawy 
rodzinne.  

Ty wiesz tak naprawdę czego nam potrzeba, by nasze życie było Tobą 
wypełnione. Znaki Twej obecności w naszym domu chcemy jak najlepiej 
czcić: Pismo Święte, Krzyż, Obraz z Twoim wizerunkiem, różaniec, medalik, 
książeczkę do modlitwy. One nam pomagają w spotkaniu z Tobą na 
modlitwie.  

Rano chcemy postanowić -  każdy z nas odmówi pacierz, który będzie 
 

naszą modlitwą prośby o potrzebne łaski na cały dzień: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, …. 
           Wieczorem, przed snem naszym spotkaniem z Tobą na modlitwie 
będziemy dziękować za szczęśliwie przebyty dzień. Jeśli coś było złego 
przeprosimy (Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw 
mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu.) 
 Zadajmy sobie teraz pytanie do przemyślenia wspólnie: 
  W jaki sposób w naszej rodzinie będziemy szukać kontaktu z Bogiem? 
/chwila zastanowienia - po czym wspólnie coś konkretnego postanawiamy/ 
Miejsce na zapisanie 
postanowienia:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w 
Boga, 10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 
Na zakończenie wieczornego spotkania modlitwa w intencji rodzin 
przygotowujących się do I Komunii Świętej: 
 

MODLITWA ZA RODZINY ŚW. JANA PAWŁA II 

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, 
który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, 
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha 
Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to 
nowych pokoleń. 

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich 
własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie. 

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla 
swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. 

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się 
mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą 
nasze rodziny. 

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z 
Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie 
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. 

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki 
wieków. Amen. 
Śpiewamy Apel Jasnogórski: Maryjo Królowo Polski 
Rodzice wykonują znak krzyża na czole swoich dzieci wypowiadając: 

Niech Cię Bóg błogosławi: Ojciec i Syn i Duch Święty. 
                                                                          Dziecko odpowiada: AMEN. 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
II  TYDZIE Ń – NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO  

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 
 1 Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej1, 
2 wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go 
codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną2, aby wstępujących do świątyni, prosił o 
jałmużnę. 3 Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o 
jałmużnę. 4 Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział: 5 «Spójrz na 
nas!». A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. 6 «Nie mam srebra ani złota - 
powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, 
chodź!» 7 I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w 
nogach i stopach. 8 Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, 
chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. 9 A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego 
Boga. 10 I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie 
świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.  
/Dz 3, 1-10/  
      Chwila ciszy………  
/Czyta Rodzic/ Słowo Boże przeczytane przed chwilą zachęca nas, abyśmy z 
największą czcią wzywali Imienia Bożego. Św. Paweł mówi, że Imię Pana 
Jezusa jest tak święte i wielkie, że na samo jego przypomnienie klęka 
wszelkie kolano. Czcimy Imię Boże, bo to Bóg nas stworzył, dał nam łaskę 
życia, zdrowia. Obdarza nas co dzień wieloma darami. Podziękujmy wspólnie 
– w kręgu naszej rodziny za to co otrzymaliśmy od Boga. 
Po chwili zastanowienia spontanicznie wypowiadamy podziękowania dodając 
po każdym: Dziękuję Ci Panie 
 
Niech w naszej Rodzinie, w której króluje Jezus Chrystus, Jego Imię będzie 
wymawiane z największą czcią i miłością. Wchodząc do domu wymawiajmy 
te słowa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże. Także 
spotykając kapłana, siostrę zakonną pochwalę Jezusa Chrystusa. Spotykając 
pracującego człowieka powiem Szczęść Boże. Na pożegnanie np. wychodząc z 
domu powiem Zostańcie z Bogiem. 
 
Kiedy jestem zapracowany, może zagoniony, kiedy potrzebuje pomocy, 
jestem w trudnej sytuacji wymówię słowa modlitwy np. Jezu ufam Tobie, 
Jezu strzeż mnie, dodaj mi sił, Jezu pomóż, Jezu kocham Cię. Imię Boże 
ma moc. O tym przekonaliśmy się z przeczytanego przed chwilą fragmentu 
Dziejów Apostolskich. Wdzięczni za to dzisiejsze Słowo Boże, polećmy w 
naszej dzisiejszej modlitwie naszą Rodzinę, aby zawsze w niej Imię Boga 
było szanowane, ze czcią wymawiane. 

 

Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w 
Boga, 10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 
Na zakończenie wieczornego spotkania modlitwa w intencji rodzin 
przygotowujących się do I Komunii Świętej dziecka odmówmy  
Litanię do Imienia Jezus /fragmenty/ 

Kyrie eleison 
Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas 
Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże 
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami 
Jezu, odblasku Ojca 
Jezu, jasności światła wiecznego 
Jezu, królu chwały 
Jezu, słońce sprawiedliwości 
Jezu, Synu Maryi Panny 
Jezu najmilszy 
Jezu przedziwny 
Jezu, Boże mocny 
Jezu, Ojcze na wieki 
Jezu, wielkiej rady zwiastunie 
Jezu najmożniejszy 
Jezu najcierpliwszy 
Jezu najposłuszniejszy 
Jezu cichy i pokornego serca 
Jezu, miłośniku czystości 
Jezu, czystości Dziewic 
Jezu, korono Wszystkich Świętych 
                                                 Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu 
                                                 Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu 
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu 
Od grzechu każde 
Od zaniedbania natchnień Twoich 
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego 
Przez Narodzenie Twoje 
Przez Dziecięctwo Twoje 
Przez najświętsze Życie Twoje 
Przez trudy Twoje 
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją 
Przez krzyż i opuszczenie Twoje 
Przez omdlenie Twoje 
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój 
Przez Zmartwychwstanie Twoje 
Przez Wniebowstąpienie Twoje 
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu 
Przez radości Twoje 
Przez chwałę Twoją 
                                                Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu 
                                                Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu 
                                                Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu 
             Módlmy się:  Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a będzie wam otworzone;" - daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z 
całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. * Racz nas obdarzyć, Panie, 
ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki 
tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen. 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
III  TYDZIE Ń – PAMI ĘTAJ , ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ  

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 
 
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i 

wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci 
Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy 
(Wj 20, 8-10) (Por. Pwt 5,12-15). 

To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 
Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu (Mk 2, 27-28). 

"W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz 
wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego 
pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty" (Wj 20, 11). 
/Czyta Rodzic/ Słowo Boże przeczytane przed chwilą w szczególny sposób 
zachęca nas do zastanowienia się nad naszym, rodzinnym wspólnym 
świętowaniem Dnia Pańskiego – Niedzieli. 

Niedziela to dzień w którym jak mówią nam słowa Starego Testamentu 
dzień ku czci Boga podkreślając TWEGO!!! Naszym najlepszym 
przyjacielem - naszej rodziny jest Bóg. Chcemy, by On czuł się jak najlepiej u 
nas. Postanowiliśmy nie tak dawno, że co dzień rano i wieczorem będziemy 
się modlić. Chcemy budzić się z myślą o Tobie Boże i iść spać razem z Tobą 
Boże. Ale to za mało. Dzień – Niedziela – Dzień Zmartwychwstania Twojego 
Syna Jezusa Chrystusa w naszym domu chcemy, by był inny od pozostałych 
w każdym tygodniu. Niedzielne spotkanie z Tobą w Eucharystii jest dla naszej 
rodziny szczególną chwilą. Na niej dziękujemy za otrzymane łaski w 
minionym tygodniu i prosimy o potrzebne w rozpoczynającym się tygodniu. 
Mamy tyle obowiązków: Praca, nauka w szkole, zajęcia pozalekcyjne, 
porządki w domu, odrabianie zadań itp. To wszystko wymaga Twej pomocy 
Panie. 

Chcemy, aby Niedziela była naszym świętem rodzinnym. Mówimy 
dzisiaj NIE  zakupom niedzielnym w sklepach. Chcemy ten dzień spędzić w 
naszej wspólnocie rodzinnej rozmawiając ze sobą, odpoczywając na 
wspólnym spacerze, wycieczce górskiej, odwiedzając naszą rodzinę, 
znajomych, przyjaciół, chorych i samotnych.  

Kochamy Cię Jezu i bardzo nam zależy, abyś czuł się w naszej rodzinie 
jak najlepiej. Przyjdź do nas Jezu, do serca naszego dziecka, które tak bardzo 
się stara, aby Cię jak najlepiej przyjąć, ugościć. Nasze serca chcemy 
wypełniać naszymi dobrymi uczynkami. Dodaj nam siły i ochoty wiernego 
wypełniania Dziesięciu Przykazań Bożych. 

Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w 
Boga, 10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 

Na zakończenie wieczornego spotkania poprośmy Świętą Rodzinę: Jezusa, 
Maryję i Józefa w naszych potrzebach: 

 

- Święta Rodzino, prosimy Cię, aby katolickie rodziny opierały swe 
małżeństwo na sakramencie i ofiarowały Ci swą miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską 
                         Święta Rodzino z Nazaretu - wspomagaj nas. 
/powtarzamy po każdym wezwaniu/ 
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do 
radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach, 
- Święta Rodzino, polecamy Ci dzieci porzucone, zdemoralizowane i 
zaniedbane, a dzieci naszych rodzin powierzamy Twojej opiece, 
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie 
chorzy i prosimy o zdrowie dla członków naszych rodzin,  
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite i prosimy o 
zachowanie jedności w naszych rodzinach, 
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, i prosimy o 
odwagę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin,  
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny troszczące się tylko o sprawy 
materialne i prosimy o ducha wyrzeczenia oraz wewnętrznej wolności dla 
naszych rodzin, 
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, i prosimy 
o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin, 
- Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój 
Królestwa Chrystusowego w naszych rodzinach, 
- Święta Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i 
prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie, 
- Święta Rodzino przedstawiamy Ci nasze osobiste prośby i błagamy o ich 
wysłuchanie ... 
P. Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym 
łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i 
przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i 
pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie.  

W. Amen. 
 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
IV  TYDZIE Ń – CZCIJ OJCA I MATK Ę SWOJĄ  

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Śpiew: Kiedyś o Jezu /z książeczki/ 
 

Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 

  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 
dwanaście* , udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 
Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień 
drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili 
do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w 
świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 
pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 
umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 
rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem 
serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy*  do mego 
Ojca?»  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  Potem poszedł z 
nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie 
wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w 
mądrości* , w latach i w łasce*  u Boga i u ludzi. / Łk 2, 41-52/  

/Czyta Rodzic/ Słowo Boże przeczytane przed chwilą w szczególny 
sposób zachęca nas dzisiaj do zadania sobie pytania: Jaki jestem dla moich 
Rodziców? Czy ich kocham? Czy jestem im posłuszny? Czy wypełniam 
polecenia Rodziców? Teraz w chwili ciszy nad tym się  zastanówmy…Zróbmy 
rachunek sumienia i na zakończenie w swym sercu podziękujmy Jezusowi za 
to, że umiemy okazać miłość Rodzicom, i przeprośmy za chwile braku miłości 
i posłuszeństwa wobec Rodziców.   

W modlitwie spontanicznej wypowiadamy słowa dziękczynienia: 

• Za Rodziców: Mamusię i Tatusia – Dziękuję Ci Jezu 
• Za Rodzeństwo ….– Dziękuję Ci Jezu 
• ………………………………………………………………… 

 
 

Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w 
Boga, 10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 

Na zakończenie wieczornego spotkania podziękujmy 
 Świętej Rodzinie: 
 
P. Najświętsza Rodzino, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc 

podziękowania: 
Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino.  
- za to, że jesteś zawsze z nami, 
- za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego, 
- za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i pokornego,  
- za to, że troszczysz się o nasz chleb codzienny, 
- za to, że uświęcasz nasze życie codzienne,  
- za to, że jesteś źródłem naszej radości, 
- za to, że uczysz nas uczciwości w pracy, 
- za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach, 
- za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wiełkoduszności wobec 

bliźnich, 
- za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych 

zadań życiowych, 
- za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą  
 
P. Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem 

naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i 
prowadź szczęśliwie po drogach ziemskiego życia na radosne spotkanie 
z Tobą w niebie.  

W. Amen.  
 
Śpiewamy Apel Jasnogórski: Maryjo Królowo Polski 
Rodzice wykonują znak krzyża na czole swoich dzieci wypowiadając: 

Niech Cię Bóg błogosławi: Ojciec i Syn i Duch Święty. 
                                                                          Dziecko odpowiada: AMEN. 

 
 
 
 
 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
V TYDZIE Ń – NIE ZABIJAJ  

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

 
Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  Lecz Jezus mówił: «Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, 
rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: 
«Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem 
Bożym».  Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».  Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski»  Jeden 
ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 
Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie 
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».  I dodał: «Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: 
«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».  Było już około godziny 
szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.  Słońce się zaćmiło*  i 
zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: 
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego* . Po tych słowach wyzionął ducha. 
/Łuk 23, 33-45/ 

/Czyta Rodzic/ Słowo Boże przeczytane przed chwilą w szczególny sposób 
zachęca nas dzisiaj do zadania sobie pytania jak ja szanuje swoje życie, 
zdrowie, a w szczególny sposób wpatrując się w Krzyż Chrystusa zadajmy 
sobie pytanie: Czy szanuje drugiego człowieka? Czy moje słowa nie zabijają 
kontaktu z drugim człowiekiem, czy mój czyn nie krzywdzi drugiego? 
Zastanówmy się… 

Przepraszając Chrystusa za grzechy związane z tym przykazaniem odmówmy 
Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa 

Kyrie eleison 
Chryste eleison. Kyrie eleison 
Chryste, usłysz nas 
Chryste, wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Bo że, zmiłuj si ę nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Bo że 
Duchu Święty, Bo że 
 

Święta Trójco, jedyny Bo że 
 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecz nego, wybaw nas 
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bo żego 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływaj ąca na ziemi ę 
Krwi Chrystusa, tryskaj ąca przy biczowaniu 
Krwi Chrystusa, brocz ąca spod cierniowej korony 
Krwi Chrystusa, przelana na Krzy żu 
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w E ucharystii 
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia 
Krwi Chrystusa, zwyci ężająca złe duchy 
Krwi Chrystusa, m ęstwo M ęczenników 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców 
Krwi Chrystusa, rodz ąca Dziewice 
Krwi Chrystusa, ostojo zagro żonych 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracuj ących 
Krwi Chrystusa, pociecho płacz ących 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutuj ących 
Krwi Chrystusa, otucho umieraj ących 
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czy śćcowej 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejs za 
Baranku Bo ży, który gładzisz grzechy świata, przepu ść nam Panie 
Baranku Bo ży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie 
Baranku Bo ży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj si ę nad nami  
Odkupiłe ś nas, Panie, Krwi ą Swoją 
I uczyniłe ś nas Królestwem Boga naszego  
 
Módlmy si ę:  Wszechmog ący, wieczny Bo że, który ś Jednorodzonego Syna 
Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwi ą Jego dał si ę przebłaga ć, daj 
nam, prosimy, godnie czci ć zapłat ę naszego zbawienia i dzi ęki niej dozna ć 
obrony od zła doczesnego na ziemi, aby śmy wiekuistym szcz ęściem radowali 
się w niebie. Przez tego ż Chrystusa Pana naszego. Amen.  
 
 
Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 
10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 
 
Błogosławieństwo dzieci przez Rodziców. 

 
 
 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
VI  TYDZIE Ń – NIE CUDZOŁÓ Ż 

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a 
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to 
stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 
swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od 
Niej anioł. 
 
Ojciec – Poprośmy dzisiaj Pana Boga za wstawiennictwem Matki Bożej – Matki czystej i 
autentycznej miłości, aby w naszej rodzinie szanowano życie, swoje zdrowie i innych a 
także dbano o czystość myśli, serca i uczynków. Przy tej dzisiejszej modlitwie zróbmy 
krótki rachunek sumienia z tego co oglądamy w telewizji, w czasie korzystania z 
Internetu…chwila ciszy na zastanowienie.  

Zmiłuj się nad nami Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.  
Okaż nam Panie miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. 
 

Litania do Najświętszej Maryi Panny 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.  
Chryste, eleison. Chryste, eleison.  
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Święta Maryjo, módl się za nami.  
Święta Boża Rodzicielko,  
Święta Panno nad pannami,  
Wybrana Córko Boga Ojca,  
Matko Chrystusa Króla,  
Chwało Ducha Świętego,  
Dziewico, Córko Syjonu,  
Dziewico uboga i pokorna,  
Dziewico cicha i posłuszna,  
Służebnico Pańska, Matko Pana, 
Złączona z Odkupicielem,  
 

Pełna łaski,  
Źródło piękna,  
Wszelkich cnót skarbnico,  
Dojrzały owocu zbawienia,  
Doskonała uczennico Chrystusa,  
Najczystszy obrazie Kościoła, 
Niewiasto, nowa Ewo,  
Niewiasto w słońce odziana,  
Niewiasto w gwiazd koronie,  
Pani hojna, Pani łaskawa,  
Pani nasza, Radości Izraela,  
Blasku Kościoła świętego,  
Ozdobo rodzaju ludzkiego,  
Orędowniczko łaski,  
Służebnico miłosierdzia,  
Wspomożycielko Ludu Bożego,  
Królowo miłości,  
Królowo miłosierdzia,  
Królowo pokoju,  
Królowo Aniołów,  
Królowo Patriarchów,  
Królowo Proroków,  
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic, 
Królowo wszystkich Świętych, 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo wniebowzięta, 
Królowo Polski, 
Królowo świata, 
Królowo nieba, 
Królowo wszechrzeczy, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

K. Módl się za nami, chwalebna Matko Pana.  
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chry-stusowych. 

 

Módlmy się.  
Miłosierny Boże, wysłuchaj po-korne prośby sług swoich, którzy uroczyście uznają Twoją 
służebnicę, Najświętszą Maryję Pannę, za swoją Matkę i Królową i daj nam, abyśmy służąc 
Tobie i bliźnim na ziemi, zasłu-żyli na przyjęcie do wiecznego Królestwa. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen. 
 

Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 
10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 
 

Błogosławieństwo dzieci przez Rodziców. 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
VII  TYDZIE Ń – NIE KRADNIJ  

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Fragment Pisma Świętego /czyta dziecko przygotowujące się do I Komunii Świętej/: 
 

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo 
widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i 
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc 
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd 
kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział 
bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy 
chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, 
brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów 
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: Każcie 
ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba 
ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto 
chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie 
zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 
spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud 
uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. 
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam 
usunął się znów na górę (J 6,1-15). 
 

Matka:  Poprośmy dzisiaj w naszej wspólnej modlitwie Pana Jezusa, byśmy jak 
najlepiej przygotowali się do uczestniczenia w cudzie przemiany chleba w Ciało 
Chrystusa podczas I Komunii Św.  
Chrystus daje nam się cały. Jest pośród nas. Aby przyjąć Komunię Świętą, a 
wcześniej przystąpić do spowiedzi świętej trzeba byśmy się zastanowili czy wszystko 
co posiadamy jest naszą własnością. Może coś od kogoś pożyczyłem, zabrałem, 
przywłaszczyłem – trzeba to oddać. To wynika z 7 przykazania Bożego – Nie 
kradnij. 
Prośmy teraz Litanią do Miłosierdzia Bożego o łaski potrzebne dla nas. 
 

Kyrie eleison. 

Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże 

Duchu Święty, Boże 

Święta Trójco, jedyny Boże 

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie 

Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela 

 

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela 

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej 

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana 

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich 

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia 

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały 

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym 

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami 

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu 

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym 

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych 

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego 

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia 

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych 

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościała Powszechnego 

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych 

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty 

Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa 

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej 

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników 

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych 

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych 

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących 

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych 

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych 

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie 

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami 

Miłosierdzie Boże, pokoju konających 

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych 

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych 

Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych 

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów 
 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej, 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, 

zmiłuj się nad nami. 

 

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego 

Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę 

 

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i 
pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się 
rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.   

 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
VIII  TYDZIE Ń – NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA  
                                                                                              PRZECIW BLI ŹNIEMU SWEMU  

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 
 

Czyta Rodzic: Sześć dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i 
wyprowadził ich samych osobno na wysoką górę. Tam zmienił się wobec 
nich. Jego odzienie stało się błyszczące i tak białe, jak żaden na ziemi 
wytwórca płótna wybielić nie potrafi. 4 Ukazał się im Eliasz i Mojżesz, 
rozmawiający z Jezusem. Piotr, odzywając się, rzekł do Jezusa: "Rabbi, 
dobrze, że my tu jesteśmy i możemy tu postawić trzy namioty: dla Ciebie 
jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden". Bo on nawet nie wiedział, z 
czym ma się odezwać, gdyż byli przerażeni. Wtedy pojawił się obłok, który 
ich zasłonił. Z obłoku rozległ się głos: "To jest mój Syn umiłowany. 
Słuchajcie Go". 8 I nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo już nie widzieli, z 
wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, 
aby nikomu nie opowiadali, co widzieli, aż dopiero wtedy, gdy Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie. Zachowali więc tę rzecz dla siebie, 
zastanawiali się jednak, co znaczy "zmartwychwstanie". Pytali Go wtedy 
mówiąc: "Uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz!" Na to 
im rzekł: "Przyszedł najpierw Eliasz i ustanawia wszystko od nowa. A 
dlaczego jest napisane o Synu Człowieczym, że musi wiele wycierpieć i 
doznać zlekceważenia? Tak, zapewniam was, i Eliasz już przyszedł, i zrobili 
z Nim, co chcieli, zgodnie z tym, co o Nim jest napisane".  Mk 9,2-13    
 
Czyta Rodzic: Pomódlmy się dzisiejszego wieczoru o przemianę naszych 
serc. Byśmy zawsze żyli w prawdzie, bez kłamstwa, bez obmowy drugiego 
człowieka. Niech Chrystus, który przemienił się na górze Tabor, pomoże 
nam przemienić to co złe w dobro, byśmy z czystymi sercami uczestniczyli 
w Uroczystości I Spowiedzi i I Komunii Św.  
 
Prowadzi Dziecko: Tajemnica Przemienienie na górze Tabor 
   Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu 
 
 

    
    Błogosławieństwo dzieci przez Rodziców. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOWENNA DZIEWI ĘCIU TYGODNI PRZED I  KOMUNI Ą ŚWIĘTĄ W RODZINIE  
IX  TYDZIE Ń – NIE POŻĄDAJ ŻONY BLI ŹNIEGO SWEGO.  
                                                                            ANI ŻADNEJ RZECZY , KTÓRA JEGO JEST 

MODLITWA WIECZORNA – NIEDZIELA (CAŁA RODZINA) 
      W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 
 

Czyta dziecko: Następnie Jezus wziął chleb, odmówiwszy 
dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za 
was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich 
po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze* we Krwi 
mojej, która za was będzie wylana.  

Czyta Ojciec: Już tydzień pozostał do dnia kiedy ………/imię 
dziecka/ przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa do swego serca. Chcemy 
wspólne dzisiaj poprosić Pana Jezusa, aby uczynił wszystko, byśmy w 
tych dniach nie zatracili sensu i znaczenia tej Uroczystości, która jest 
przed nami. Prośmy o jak najlepsze przygotowanie słowami Litanii do 
Serca Pana Jezusa. 
 
Kyrie eleison. 
Chryste eleison. Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże 
Duchu Święty, Boże 
Święta Trójco, jedyny Boże 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego  
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu 
Serce Jezusa, świątynio Boga  
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 
 

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne 
Serce Jezusa, włócznią przebite 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 
 
Jezu cichy i pokornego Serca. 
Uczyń serca nasze według Serca Twego. 
 
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce 
najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu 
grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego 
miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, 
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków 
 
 
Odmawiamy wspólnie pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w 

Boga, 10 Przykazań Bożych, Aniele Boży, Ach żałuję za me złości. 
 
 

Rodzice wykonują znak krzyża na czole swoich dzieci wypowiadając: 
Niech Cię Bóg błogosławi: Ojciec i Syn i Duch Święty. 

                                                                   Dziecko odpowiada: AMEN.  
 


