Propozycje na kolejny dzień (8.00-15.00)
• Młodzież i dzieci (katechezy, czuwanie itd.)
M ateriały pom ocnicze do przeprow adzenia czuw ania dla dzieci i młodzieży, w ra m a c h k atech ezy szkolnej
w d n iu peregrynacji, zostały przygotow ane przez D uszpasterstw o M łodzieży A rchidiecezji Krakowskiej. C zu
w anie należy dostosow ać do m ożliwości danej szkoły i parafii (wyjście do kościoła pojedynczej klasy lub kilku
klas w r a m a c h k atech ezy szkolnej, m odlitw a n a k atech ezie w klasach itp.).

Lekcja religii : k lasy 1 - 4
Tekst m ożna dowolnie podzielić między dzieci, aby włączyć je do modlitwy. W przypadku
klas 1 i 2 kapłan może przeczytać wszystko.
N a początek: w okresie świątecznym - kolęda: np. Dzisiaj w Betlejem, Pójdźmy w szyscy
do stajenki, Gdy śliczna Panna.

Kapłan: Panie Boże gromadzimy się dzisiaj całą naszą klasą w Twoim
domu, na modlitwie, przed ikoną Świętej Rodziny z Nazaretu. Chcemy podzię
/

kować Ci za całe dobro, które dajesz nam każdego dnia.
M o d litw a d z ię k c z y n n a
(M ożna za ch ę c ić dzieci do czynnego u czestn ictw a, zadając im pytanie, za co w swojej rodzinie chcieliby
podziękow ać P an u Bogu, zach ęcić do podzielenia się tym z innym i).

Dziecko 1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za całą naszą rodzinę. Za to, że
żyjemy w domach, w których możemy czuć się dobrze i bezpiecznie.
To dzięki tym, którzy nas kochają, poznajemy Ciebie. Możemy Cię zoba
czyć w naszych rodzicach, którzy każdego dnia się nami opiekują. Przygotowują
nas do szkoły, robią śniadania, pomagają w lekcjach. Dziękujemy za to, że się
poznali i pokochali, i że przez nich dałeś nam życie.
Dziecko 2: Dziękujemy za nasze mamy, które odkąd byliśmy w jej brzuchu
dawały nam największą miłość. Wiemy, że zawsze na nas czeka, zawsze możemy
do niej przyjść, a ona nas pocieszy. Dokładnie tak, jak Maryja, która zaufała
Bogu i zgodziła się na bycie m am ą Jezusa. Mimo zmęczenia, długiej i ciężkiej
podróży, próbowała dać mu wszystko co miała. Bo dla każdej mamy to właśnie
dobro jej dziecka jest zawsze najważniejsze.

A

Dziecko 3: Dziękujemy za każdego tatę, który jak Święty Józef opiekuje
się naszą rodziną, próbuje nas chronić i stara się zapewnić nam jak najlepsze
warunki rozwoju - ciepły dom, jedzenie.
A
Za to, że nas kocha i martwi się o nas, tak jak Święty Józef, który zawsze
towarzyszył Maryi.
Dziecko 4: Jezu, dziękujemy Ci także za nasze rodzeństwo, kuzynów, przy
jaciół. Za te wszystkie chwile spędzone razem: wakacje u dziadków, wspólne
spacery, powroty ze szkoły.
Dziękujemy, że dałeś nam kogoś, kto zawsze nam towarzyszy, staje
po naszej stronie i sprawia, że nie czujemy się samotni.
Dziecko 5:
Wszyscy razem powtarzamy: Dziękujemy Ci, Panie Jezu!
Za naszych rodziców: Dziękujemy Ci, Panie Jezu!
Za naszych dziadków: Dziękujemy Ci, Panie Jezu!
Za wszystkich, którzy nas kochają: Dziękujemy Ci, Panie Jezu!
Za to, że każdy z nas ma dom: Dziękujemy Ci, Panie Jezu!
Za tych, którzy uczą nas o Tobie: Dziękujemy Ci, Panie Jezu!
M o d litw a p r z e p r o s z e n ia

Kapłan: Zróbmy teraz krótki rachunek sumienia, pomyślmy o m om en
tach, w których nie byliśmy dobrzy i sprawiliśmy przykrość naszym rodzicom,
dziadkom i rodzeństwu...
Czasem nas upominają, ale zawsze robią to dla naszego dobra, a gdy zro
bimy coś złego, wybaczają nam.
Taka jest też Twoja miłość Boże. Gdy robimy źle, zawsze czekasz na nas
w wieczornym rachunku sumienia i w sakramencie pokuty - w spowiedzi, żeby
wszystko nam wybaczyć i przywrócić nam przyjaźń ze sobą.
Dziecko 6: Przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że czasem jesteśmy leniwi
i nie chcemy pomagać rodzicom w codziennych obowiązkach.
Przepraszamy za każde chwile, w których byliśmy nieposłuszni naszym
rodzicom i dziadkom. Wiemy, że oni chcą dla nas jak najlepiej i zawsze próbują

nas ochronić przed złem. Przepraszamy, że często specjalnie robimy inaczej,
niż nam mówią.
Dziecko 7: Przepraszamy za każdą kłótnię z naszymi braćmi i siostrami.
Czasem robimy im na złość i odczuwamy zazdrość o rzeczy, które mają tylko
oni. Ty wiesz, że w głębi serca bardzo ich kochamy i każdego dnia jesteśmy
wdzięczni, że mamy ich w naszej rodzinie.
Dziecko 8:
Wszyscy razem powtarzamy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu!
Za przykre słowa wypowiedziane do naszych bliskich: Przepraszamy Cię,
Panie Jezu!
Za to, że nie zawsze słuchamy rodziców: Przepraszamy Cię, Panie Jezu!
Za lenistwo i zmarnowany czas: Przepraszamy Cię, Panie Jezu!
Za brak modlitwy za naszych najbliższych: Przepraszamy Cię, Panie Jezu!
M o d litw a p r o śb y

Dziecko 9: Panie Jezu, który z całego serca kochałeś swoich ziemskich
rodziców - Maryję i Józefa. Pomóż nam kochać naszych rodziców i okazywać
im naszą wdzięczność za to, co dla nas robią. Daj im zdrowie i długie życie,
pobłogosław ich trud i ochroń ich od wszelkiego zła.
Prosimy Cię, aby nasza rodzina była odbiciem Świętej Rodziny, aby królo
A

wał w niej Twój pokój, Twa miłość i Twoja łaska.
Dziecko 10: Wszyscy razem powtarzamy: Prosimy Cię, Panie Jezu
O miłość w naszej rodzinie: Prosimy Cię, Panie Jezu!
O to, abyśmy umieli być dla siebie dobrzy: Prosimy Cię, Panie Jezu!
O to, aby nasi rodzice i dziadkowie byli zdrowi: Prosimy Cię, Panie Jezu!
O to, aby w naszych domach była zgoda i radość: Prosimy Cię, Panie Jezu!
Kapłan: Zmówmy teraz dziesiątek różańca za nasze rodziny. Pomódlmy się
także za wszystkie dzieci, które nie mają rodziców albo domu, i za te rodziny,
w których jest mało miłości.

Lekcja religii: k la sy 5 - 8
Tekst m ożna dowolnie podzielić między dzieci, aby włączyć je do modlitwy.

Kapłan: Panie Boże, gromadzimy się dzisiaj całą naszą klasą w Twoim
/

domu, na modlitwie, przed ikoną Świętej Rodziny z Nazaretu. Chcemy podzię
kować Ci za całe dobro, które dajesz nam każdego dnia.
Uczeń 1: Boże, dziękuję Ci za dar mojego życia, Ty znałeś mnie, jeszcze
zanim zostałem poczęty w łonie mojej mamy.
Dziękuję Ci za moich rodziców, za to, że dałeś im odwagę i łaskę do wycho
wania dziecka.
To właśnie oni wraz z moimi dziadkami są Twoimi posłannikami, którzy
prowadzą mnie do pięknego i szczęśliwego życia w jedności z Tobą.
Dziękuję za miłość moich rodziców. Wiem, jak bardzo się kochają, chociaż
czasem przeżywają trudności.
Pragnę, by byli bardzo blisko Ciebie i siebie nawzajem, tak jak Ty byłeś
w bliskości ze swoimi ziemskimi rodzicami i jedności ze swoim Bogiem Ojcem
i Duchem Świętym.
/

M o d litw a d z ię k c z y n n a

Uczeń 2: Dziękuję Ci nie tylko za moich rodziców, ale również za moje sio
stry i braci, którymi mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci za nich i za łaskę ich kocha
nia. Mimo że często się ze sobą nie zgadzamy, kłócimy, to właśnie w naszym
wzajemnym przywiązaniu, w naszej jedności i braterstwie, objawiasz swoją
miłość. To oni, choć teraz jest między nami różnie, w przyszłości będą dla nas
najlepszym sprzymierzeńcem i kompanem do rozmowy.
M o d litw a p r z e p r o s z e n ia

Kapłan: Chryste, pragniemy Cię teraz przeprosić za każdą chwilę, w której
swoim zachowaniem zadaliśmy rodzinie ból.
Zróbmy teraz krótki rachunek sumienia, pomyślmy o momentach, w któ
rych zraniliśmy najbliższych.

Uczeń 3: Panie Boże, przepraszam Cię za te momenty, w których nie
byłem posłuszny moim rodzicom. Wiem, że oni ze swoim doświadczeniem
zawsze chcą dla mnie jak najlepiej.
Wiem także, że Ty jako Miłosierny Ojciec chcesz dla mnie jak najlepiej,
a ustam i dziadków i rodziców pragniesz ustrzec mnie przed niebezpieczeń
stwami. Przepraszam, że tak często o tym zapominam i idę własnymi ścieżkami,
nie ufając Twoim planom i radom moich najbliższych.
Uczeń 4: Nieraz bez namysłu mówię słowa, które mogą ranić moją rodzinę.
Jednak Ty wiesz, jak bardzo tego żałuję, jak bardzo ich kocham i chcę, aby mię
dzy nami było jak najlepiej.
Moje grzechy zasłaniają Twoją miłość, którą zsyłasz na mnie w postaci
mojej rodziny. Nie będąc pojednanym z Tobą, widzę same wady moich rodziców
i rodzeństwa, sam egoistycznie uznając swoją niewinność i wyższość nad nimi.
Jezu Miłosierny - przebacz mi.
M o d litw a p r o śb y

Uczeń 5: Chryste, proszę Cię, daj mi łaskę nieustannej miłości i cier
pliwości do mojej rodziny. Pomóż mi okazywać im moją wdzięczność i służyć
w każdym momencie.
Obdarz moich rodziców wzajem ną miłością, wspieraj ich psychicznie
i duchowo, pomóż im doceniać każdy dzień małżeństwa spędzony wspólnie.
Błogosław ich w każdym dniu ich życia, spraw, by nigdy nie zapominali o sakra
mentalnej jedności ze sobą i Tobą, Boże.
Uczeń 6: Błogosław życie mojego brata i siostry, niech jedność i miłość
będzie zawsze pośród nas, a Twoja obecność niech będzie w ich życiu dzisiaj
i na zawsze.
Obdarz ich zdrowiem i szczęściem; dawaj nam zgodę i jedność. Pomagaj
swoją łaską, abyśmy się wzajemnie wspierali i pocieszali. Uchroń nas od sprze
czek, niezgody i zazdrości. Otocz swoim błogosławieństwem nas wszystkich,
byśmy wzajemnie dawali sobie dobry przykład i razem byli pocieszeniem i dumą
naszych rodziców.

Kapłan: Zmówmy teraz dziesiątek różańca za nasze rodziny. Pomódlmy się
także w intencji wszystkich rodzin, w których brakuje wzajemnego szacunku,
miłości i wiary
Lekcja religii: s z k o ła ś r e d n ia
Tekst m ożna dowolnie podzielić między uczniów, aby włączyć ich do modlitwy.

Kapłan: Panie Boże, gromadzimy się dzisiaj całą naszą klasą w Twoim
/

domu, na modlitwie, przed ikoną Świętej Rodziny z Nazaretu. Chcemy podzię
kować Ci za całe dobro, które dajesz nam każdego dnia.
Uczeń 1: Jezu, jestem młodym człowiekiem, który szukając swego powo
łania, sensu życia i miejsca na tym świecie, niejednokrotnie przeżywa trudności
i pytania, które niepokoją. Dziś chcę Ci jednak przede wszystkim podziękować,
bo widzę, jak wielkim darem jest dla mnie życie i jak wielkim szczęściem mnie
obdarowałeś, dając mi możliwość wychowywania się właśnie w mojej rodzinie.
Kapłan: Zastanówmy się teraz i w myślach wypowiedzmy, za co jesteśmy
wdzięczni Bogu.
Uczeń 2: Nie byłoby mnie na tym świecie, gdyby nie moi rodzice. Dziękuję
Ci za nich. Wiem, że przeżywają różne chwile: wiele w ich życiu szczęścia, ale
bywają też momenty kryzysów, zmartwień i przemęczenia. Tym bardziej dzię
kuję, że trwają we wzajemnej miłości, którą kiedyś przed Tobą ślubowali.
Uczeń 3: Dziękuję Ci za moje rodzeństwo. Za wszystkie wspólnie spę
dzone chwile, za te piękne wspomnienia z dzieciństwa, które dzisiaj malują
mi uśm iech na twarzy i przynoszą łzy wzruszenia. Z nikim nie przeżyłem
tyle, co z nimi. Zawsze darzyłeś nas radością i miłością. Jestem Ci tak bardzo
wdzięczny za to, że podarowałeś ich moim rodzicom i mnie, abym nie czuł się
osamotniony, abym zawsze miał towarzysza i sprzymierzeńca. Dzisiaj widzę,
że to właśnie w tych wszystkich chwilach objawiałeś mi swoją miłość. Gdy mia
łem wrażenie, że zostałem sam z moimi problemami, Ty przychodziłeś mnie
pocieszyć pod ich postaci.

M o d litw a p r z e p r o s z e n ia

Kapłan: Zróbmy teraz krótki rachunek sumienia, pomyślmy o momentach
w sprawiliśmy przykrość naszym rodzicom, dziadkom i rodzeństwu.
Uczeń 4: Panie Boże, przepraszam za wszystkie chwile w których rani
łem swoich rodziców będąc niecierpliwym i niewdzięcznym. Przepraszam
za momenty w których nadwyrężyłem ich zaufanie i wyrządzając sobie samemu
szkodę, martwiłem ich i zawodziłem. Przepraszam za chwile, w których sta
wiałem swoje zdanie ponad każde inne i egoistycznie uważałem, że to ja wiem
najlepiej, co jest dla mnie dobre, później żałując swoich czynów. Jednak Ty,
Panie, nie chcesz mojego cierpienia. Prowadzić mnie Twoimi ścieżkami, które
zapewnią mi dorosłe życie pełne miłości i szczęścia.
Uczeń 5: Przepraszam Cię, za wszystkie momenty w których sprawia
łem przykrość mojemu rodzeństwu. Ty znasz moje serce i widzisz, jak mocno
kocham brata i siostrę, ale widzisz także moje grzechy. Szczególnie często towa
rzyszącą mi zazdrość wobec nich oraz niechęć do pojednania.
M o d litw a p r o śb y

Uczeń 6: Boże, proszę błogosław małżeństwo moich rodziców. Niech wraz
z biegiem czasu ich miłość staje się jeszcze silniejsza i trwała. Wzbudzaj w nich
codzienną wdzięczność za siebie nawzajem, za rodzinę, którą stworzyli. Pod
trzymuj żar niegasnącej miłości między nimi. Niech Twoja miłość wypełnia
wszystkie pustki w ich życiu codziennym by nie zapomnieli, że każdego dnia
są w sakramentalnej, świętej jedności ze sobą i Tobą Panie.
Pomóż mi cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich w chwilach
trudnych, w cierpieniu, chorobie i starości. Prowadź mnie tak, bym nigdy ich
nie zawiódł.
Uczeń 7: Proszę, błogosław moje rodzeństwo. Spraw, byśmy żyli w zgodzie
i pomagali sobie wzajemnie. Błogosław każdem u z nas na naszych drogach
i zachowaj we wzajemnej miłości.
Daj im szczęście, zdrowie i wieczną radość. Pragnę zawsze być z nimi
w dobrych relacjach, szczerze ich kochać i szanować.

Uczeń 8: Proszę Cię także w mojej intencji: o dar odwagi i zaufania do Cie
bie, abym potrafił odpowiadać na Twoje powołanie i pielęgnować dar wiary
przekazanej przez moich dziadków i rodziców Proszę także o mądrość Ducha
Świętego w tym najbliższym czasie, w którym będę musiał stanąć przed wybo
a

rem drogi życiowej.
Kapłan: Zmówmy teraz dziesiątek różańca za nasze rodziny Pomódlmy
się także za wszystkie rozbite rodziny i te, w których brakuje miłości.

