Modlitwy dla dzieci
Modlitwa Poranna

Modlitwa przed nauką

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.

Proszę Ciebie, dobry Boże,
niech mnie łaska Twa wspomoże.
Pomóż mi się teraz uczyć,
aby lepiej Tobie służyć.
Daj mi mądrość i pokorę
abym był radosny
w każdą porę.

Modlitwa wieczorna
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.

Modlitwa o dobry dzień
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.

Modlitwa o błogosławieństwo

Modlitwa po nauce
Dziękuję Ci Boże, za nauki tej czas
i proszę by ona ubogacała nas.

Aniele Boży
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.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

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

Akt wiary

Modlitwa przed jedzeniem

Akt nadziei

Boże, dzięki Ci składamy
za to, co spożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz,
pobłogosław, co nam dajesz.
Amen.

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Modlitwa po jedzeniu

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Nasz Boże bądź błogosławiony
i za te spożyte dary uwielbiony.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy Jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt miłości

