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Z MODLITEWNIKA BABCI I
DZIADKA …PACIERZ CODZIENNY

M

Elżbieta Chmura

odlitwa to nic innego jak
rozmowa z Bogiem. Niektórzy wolą posługiwać się
własnymi słowami, inni przywiązują się
do modlitw w formie znanej od dawna,
przekazywanej nam przez rodziców,
dziadków, katechetów. Wiele z nich
znamy bardzo dobrze, niektóre odmawiamy nawet po kilka razy dziennie. Te
proste modlitwy przepełnione mądrością pomagają i utrwalają najważniejsze prawdy o Bogu i wierze. To dzięki

nim dzieci od najwcześniejszych lat
uczą się relacji między Bogiem a człowiekiem. Krótkie, rymowane modlitwy
spełniają doskonale swoją rolę i są łatwe
do zapamiętania.
Modlitwa poranna
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez
Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy
moje. Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się
na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na
ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego, biskupów i kapłanów i na intencje na dzień dzisiejszy
wyznaczone. W intencjach naszej parafii, a szczególnie za moich rodziców żywych i umarłych prosząc dla siebie
o zdrowie, błogosławieństwo w życiu
i laskę kiedyś szczęśliwej śmierci. 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.
Do Ciebie o Boże rączki podnoszę.
O zdrowie mamusi i tatusia proszę
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a także proszę niech mnie od złego na
każdym kroku aniołki strzegą…
Tyś mnie strzegł tej nocy Boże, Nowy rozpoczynam dzień
Chcę ci dzięki za to złożyć Chwalić
i uwielbiać Cię.
Wszechmogący Ojcze, który jesteś
w niebie, już z rana wznoszę me serce
do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Niech żadnym grzechem nie skalam mej
duszy, oddal ode mnie szatańskie
pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego
wciąż głoszą chwałę imienia Twojego.
Amen.
Myśli, słowa, sprawy moje. Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję, Coraz lepszym
niech się staję

Modlitwa wieczorna
Chroń mnie Dobry Boże , gdy się spać
położę. Niech Twoi anieli staną przy
pościeli
Dałeś mi dzień cały żyć dla Twojej
chwały. Daj mi powstać zdrowo chwalić
cię na nowo.
Potężny Boże na niebieskim tronie.
Do Ciebie wznoszę błagalne swe dłonie.
Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki.
Niosę Ci z głębi serca dzięki.
A jeślim grzechem obciążył mą duszę.
To na kolanach przebłagać Cię muszę.
Niech zasnę z Twoim na ustach Imieniem. Z Twą łaską świętą i z Twym
przebaczeniem.
Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił.
Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie
Wyciągnij dłoń Swą, ażebym się wrócił.
Ojcze mój w niebie.
Jam Twoje dziecko, choć słabe niekarne. Choć się z Twej ścieżki odbiję
w bezdroże.
Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę.
Przebacz mi Boże.
Dziękuję Ci Boże za dobry dzień
i proszę Cię Boże o szczęśliwą noc.
O pokój, o rozum, o boską miłość,
o ludzką przyjaźń i błogosławieństwo
całego domu.
Dobranoc, aniołki na noc. Matka Boska przy łóżku, a Pan Jezus w serduszku.
Amen.
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Zanim się do snu położę. Chcę
przeprosić Ciebie Boże.
A za dary z Twojej ręki. Składam
ci serdeczne dzięki.
Aniele Boży, stróżu mój, Ty
zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy.
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.
Jezu Chryste w Imię Twoje na spoczynek się udaję. Tobie duszę, ciało moje, pod opiekę Twą oddaję. W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Wreszcie nadeszły, upragnione, długo oczekiwane wakacje. Dużo wolnego
czasu i swobody. Można wiec zawołać:
„niech żyją wakacje! -niech żyją wakacje,
niech żyje pole, las i niebo i słonce,
wolny, swobodny czas”. Jest lato. Góry,
morza, lasy. Nasz piękny świat. I wy
będziecie mieć wiele czasu na odpoczynek, zabawę.
W czasie wakacji pojedziecie na kolonie, obozy, będziecie robić wycieczki,
może więc przydadzą się wam
„Wakacyjne rady”:

„Głowa nie jest od parady, służyć
musi dalej. Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta. Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane gdy zobaczysz
w borze, Nie zrywaj! Nie zjadaj! –
Bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie, jaka rada
stąd wynika? Gdy jakiegoś grzyba
nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka. Gdy
w polu, w lesie, czy za domem wykopiesz przedmiot zardzewiały, Nie
dotykaj go! Daj znać dorosłym! To
mogą być niewypały!”
Ale wśród tych atrakcji nie zapominajcie
o niedzielnej Mszy świętej, codziennym
pacierzu rano i wieczorem. Bo od Pana
Boga wakacji nie ma.

WESOŁYCH I ZDROWYCH
I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!

