
SPOTKANIE CZWARTKOWE 
Kochani, 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i spotkań w „Zakładce: Religia”,  

z nadzieją, że to co dla Was, publikujemy tu, dzieje się na Chwałę Bożą.  
 
„Modlę się rano, w południe i wieczorem” 

 
 
 

Modlę się chętnie: 
z Mamą, Tatą, bratem i siostrą. 
Taka modlitwa jest chwilą radosną!  

 
 
 

 
Wszystkie Rodzinki zapraszamy do modlitwy, 
wybierzcie takie modlitwy, które zapadną Wam w serce: 

 
Modlitwy poranne: 

 

Aniele Boży, stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,  
bądź mi zawsze ku pomocy. 
Strzeż duszy, ciała mego 
i zaprowadź mnie do żywota 

wiecznego.  Amen. 
 
Za noc, co minęła, 

za dary z Twej ręki 
chcę Ci już od rana 
złożyć, Boże, dzięki. 

W imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego, 
chcę dziś dobrze czynić 

i unikać złego.  Amen.  
 
Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, 

o zdrowie dla moich najbliższych proszę 
i proszę także, niech mnie od złego 
na każdym kroku aniołki strzegą.   Amen. 
 

Mój ukochany Boże, 

wiem, że Ty wszystko możesz. 
Z serca proszę Cię całego, 
miej w opiece mnie małego, 

naucz mnie żyć tak jak trzeba, 
i zaprowadź mnie do nieba.   Amen. 
 



 
Modlitwy przed i po jedzeniu: 

 

Modlitwa przed jedzeniem 
Boże, dzięki Ci składamy 
za to, co spożywać mamy. 

Ty nas żywić nie przestajesz, 
pobłogosław, co nam dajesz. Amen. 

 
Modlitwa po jedzeniu 
Nasz Boże bądź błogosławiony 
i za te spożyte dary uwielbiony. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 
 
Przed posiłkiem możesz pomodlić się śpiewając np.: piosenkę pt.: „POSIŁEK” 

Kliknij link: https://www.youtube.com/watch?v=tooaltbkkbE  
Śpiewają: „MAŁE ANIOŁKI” 
 

1. Panie Jezu!  
Zapraszamy, 
Zapraszamy, 

Na posiłek z nami.(2x) 
 

Ref. Pobłogosław Panie, 
Na tym stole dary, 

Które dzięki Tobie, 
Dzisiaj spożywamy. (2x) 

 

2. Panie Jezu! 
Usiądź z nami, 

Tak jak dawniej, 
Siadałeś z uczniami. (2x) 

 

Ref. Pobłogosław Panie, 
Na tym stole dary, 

Które dzięki Tobie, 
Dzisiaj spożywamy. (2x) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tooaltbkkbE


 

Modlitwy wieczorne: 
Dzień się już skończył i noc się przybliża, 
klękam przed Tobą i robię znak krzyża. 

Przepraszam za to, co zrobiłem złego; 
z radością oddaję, co było dobrego. 
 

O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę 
i szczerą modlitwę do nieba zanoszę: 
za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata, 

za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. 
Amen. 

 

Dobranoc, aniołki na noc. 
Matka Boska przy łóżku, 
a Pan Jezus w serduszku.  

Amen. 
 
Za rodziców 

Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę, 
za to, że uczą mnie cieszyć się światem. 
Za ich dobre rady, dużo cierpliwości. 

 
Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości. 
Niech mój Anioł Stróż uczy mnie tego, 

jak postępować dobrze i stronić od złego. 
     Amen. 
 

 
Dzięki Ci, Boże, 
że mnie ukochałeś, 

dzięki, że dobrych 
rodziców mi dałeś. 
Proszę Cię, 

dobry Ojcze z nieba, 
daj im wszystkiego, 
czego im potrzeba. 

 
Do Ciebie, Boże, 
rączki podnoszę, 

o zdrowie mamy 
i taty proszę 
i proszę także, 

niech mnie od złego 
na każdym kroku 
aniołki strzegą. 

 
 
 



 
Za rodzinę 
Dziękuję Ci, Boże, za miłość Twoją, za mamę, tatę, rodzinę moją. 
 

Za dom nasz ciepły, za chwile radości. Niech w nim na zawsze pokój Twój zagości. 
Amen. 

 
https://www.pinterest.at/pin/622974560927304811/ 

 

https://www.pinterest.at/pin/622974560927304811/


 
SPOTKANIE PIĄTKOWE 
 

 
Piosenką: „OD RANA DO NOCY”, zacznijmy nowy dzień wielbiąc Boga  
 

 
 
 

 
Kliknij link: 
https://www.youtube.com/watch?v=CY8cXOmMTkg 
Śpiewają: MAŁE ANIOŁKI 

 

 
 
„OD RANA DO NOCY” 

 
1. Kiedy rano wstaję, 
Bogu obiecuję,  

Że dobre uczynki 
Jemu podaruję. 
 

Ref. Dla Ciebie Jezu będę się starać,  
Żebyś był dumny ze mnie już od rana, 
A jeśli czasem zrobię coś złego 

To nie wyrzucaj mnie z serca Swego. (2x) 
 
2. Kiedy dzień się kończy, 

A noc długa zbliża, 
Klękam przed mym Bogiem, 
I robię znak krzyża. 

 
Ref. Dla Ciebie Jezu będę się starać, 
Żebyś był dumny ze mnie już od rana, 

A jeśli czasem zrobię coś złego 
To nie wyrzucaj mnie z serca Swego. (2x) 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CY8cXOmMTkg


Piosenką: „DZIĘKI CI PANIE”, dziękujmy Bogu za Rodzinę  i wszystko dokoła  
 
Kliknij link: 

https://www.youtube.com/watch?v=3VK01N6qyQY 
Śpiewają: „MAŁE ANIOŁKI”  

 

 
 

DZIĘKI CI PANIE 
 
1. Dziękuję Panie, 

Za tatę i mamę,  
Dziękuję Panie, 
Za życie mi dane, 

Dziękuję Panie 
Za moją rodzinę,  
Dziękuję Panie 

Za wszystko co żyje.  
 

Ref. Dzięki, dzięki Panie nasz, 

Za te dary wokół nas.  
Dzięki, dzięki Panie nasz,  
Za te dary wokół nas. 

 
2. Dziękuję Panie , 
Za słońce gorące, 

Dziękuję Panie,  
rzeki płynące, 
Dziękuję Panie, 

Za kwiaty i drzewa, 
Dziękuję Panie, 
Za kawałek chleba. 

 
Ref. Dzięki, dzięki Panie nasz, 
Za te dary wokół nas. 

Dzięki, dzięki Panie nasz, 
Za te dary wokół nas. (2x)  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3VK01N6qyQY


Piosenką: „SYN BOŻY”, wychwalamy Syna Boga , który jest z nami  
 
Kliknij link: 
https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4 
Śpiewają: „MAŁE ANIOŁKI”  

 

 
 

 
 
„SYN BOŻY” 

 
1. Radujmy się! Syn Boży jest z nami. 
Radujmy się! Króla swego mamy. 

Zbawcę naszego, Króla jedynego, 
Jezusa Chrystusa ukochanego. 

 

Ref. Jezus jest z nami, 
Jezus żyje w nas! 
Chociaż go nie widzisz, 

To go w sercu masz! (2x) 
 

2, Radujmy się! łaska jest nam dana. 

Radujmy się! głośmy imię Pana. 
Zbawcę naszego, Króla jedynego, 
Jezusa Chrystusa ukochanego. 

 
Ref. Jezus jest z nami, 
Jezus żyje w nas! 

Chociaż go nie widzisz, 
To go w sercu masz! (4x) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H4ODSsiUCV4


 
 
 

 
 
Zabawa dla całej Rodziny: 

 
Stworzenie świata – memory 
Bóg stworzył świat w siedem dni.  
Biblia dokładnie opisuje co każdego dnia Bóg tworzył 
i jak odpoczął dnia siódmego od swojego dzieła. 
Gra memory zawiera karty z tej historii i instrukcję. 
Przygotowana jest dla dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat 
(w zależności od wieku i liczby dzieci, można używać mniejszą lub większą ilość kart). 
Historia stworzenia świata zapisana jest w Biblii, w 1 Księdze Mojżeszowej 1. 

 
Kliknij link do „Stworzenie świata – Memory” 

 
http://bibliadladzieci.com/wp-content/uploads/2017/02/Stworzenie-
%C5%9Bwiata_memory.pdf 

 
 
 

Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, 
pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela,  

służą wyłącznie celom edukacyjnym 

w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19 

 
 
 

http://bibliadladzieci.com/wp-content/uploads/2017/02/Stworzenie-%C5%9Bwiata_memory.pdf
http://bibliadladzieci.com/wp-content/uploads/2017/02/Stworzenie-%C5%9Bwiata_memory.pdf

