
Konsekracja dzieci
Matce Bożej 

Maryjo, moja Matko,
Z radością zbliżam się dzisiaj do Ciebie,

żeby ofiarować Ci moje serce. 
Ofiaruję Ci także wszystko, co w życiu 

uczyniłem i co czynię.
Chciałbym przyprowadzić do Ciebie

wszystkie osoby, 
które noszę w sercu: moich rodziców,

 braci i siostry, wszystkich moich 
przyjaciół, ale też tych, którzy wyrządzili 

mi zło. Bądź naszą Matką, 
błogosław nam i strzeż nas. 

Chciałbym jako Twoje dziecko 
kochać Cię i modlić się wiernie do Ciebie 

jako do swojej Matki. 
Chciałbym codziennie pamiętać,

 że do Ciebie należę. 
Matko, jestem Twój teraz i na wieki. 

Przez Ciebie i z Tobą 
Chcę zawsze należeć do Jezusa. 

Amen.

Milion dzieci
Modli sie na Rozancu 

Dla jednosci i pokoju
18 pazdziernika

                    



1. Znak krzyża

2. Wierzę w Boga Ojca

3. Ojcze nasz

4. 3 razy Zdrowaś Maryjo

5. Chwała Ojcu

6. Wymień tajemnicę 
    (np. Zmart- wychwstanie)

    i zacznij pierwszą dziesiątkę
   - Ojcze nasz

   - Zdrowaś Maryjo (10 razy)
   - Chwała Ojcu; O mój Jezu

Znak krzyza 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen.

Skład apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa 
Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana 

naszego, który się począł z Ducha 
Świętego, narodził się z Maryi 

Pan-ny, umęczon pod Ponckim 
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i 
pogrzebion; zstąpił do piekieł, 

trzeciego dnia zmartwychw-stał; 
wstąpił na niebiosa, siedzi po pra-wicy 

Boga Ojca wszechmogącego, 
stamtąd przyjdzie sądzić 

żywych i umar-łych.

 Wierze w Ducha Świętego, święty Kościół 
powszechny, Świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała 
zmartwychwstanie, żywot wieczny. 

Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu  
jak była na początku, teraz, i zawsze, i na 

wieki wieków. Amen. 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 
imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź 
wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom. 

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego. Amen. 

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, 

Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami grzesznymi teraz i w 

godzinę śmierci naszej. Amen.

Wezwanie na rozpoczęcie

Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę, 
Jezus, który niech w nas wzmacnia 
nadzieję, Jezus, który niech w nas 

rozpala miłość.

1. JEZUS OCHRZCZONY PRZEZ JANA

Przy chrzcie Jezusa w Jordanie 
otworzyło się niebo, Duch Święty 

zstąpił na Jezusa w formie gołębicy, a 
głos Ojca dał się słyszeć z nieba : 

Ty jesteś moim Synem umiłowanym !
My także przez chrzest należymy 
całkowicie do Boga. Staliśmy się 
chrześcijanami. Bóg mówi nam : 

Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. 
Panie Jezu, prosimy Cię, niech ludzie 
wiedzą, że mają Ojca Niebieskiego, 

który kocha ich nieskończenie.

2.  JEZUS OBJAWIA SIĘ NA WESELU 
W KANIE GALILEJSKIEJ

Nie było już wina. Maryja zauważyła tę 
potrzebę i poprosiła o pomoc Jezusa. 

Jezus przemienił wodę w wino. 
To był Jego pierwszy cud. 

Przez Maryję, Panie Jezu, prosimy Cię: 
uczyń nas wrażliwymi na osoby w 
potrzebie i chętnymi do pomocy. 
Pomóż nam modlić się wytrwale i 

wstawiać się wraz z Maryją za innymi. 

3. JEZUS GŁOSI KRÓLESTWO BOŻE

Jezus opowiedział ludziom wszystko o 
Bogu Ojcu, aby żyli życiem szczęśliwym. 

Głosił : Nawracajcie się ! Jezus chce, 
aby wszyscy ludzie poszli do Nieba.  

Panie Jezu, prosimy Cię: niech nie 
będziemy głusi, gdy mówisz nam, co 

powinniśmy zmienić w naszym życiu. 

Nawróć tych, którzy mają w sercu 
nienawiść, prowadzą wojny i niszczą 

życie innych. 

4.  JEZUS PRZEMIENIONY NA 
GÓRZE 

Na górze Tabor uczniowie mogli 
widzieć Jezusa w Jego Boskiej chwale. 
Jego twarz jaśniała jak słońce, a Jego 

szaty stały się białe jak światło. 

Panie Jezu, prosimy Cię, pociesz tych, 
którzy cierpią i chorują. Ukaż im, 

że  zawsze jesteś przy nich i że możesz 
przemienić ich cierpienie w radość. 

Pomóż nam także czynić małe ofiary z 
wielką miłością. 

5. JEZUS USTANAWIA 
EUCHARYSTIĘ

To podczas Mszy św. dzieje się 
największy cud. Za pośrednictwem 
kapłana Jezus przemienia chleb w 
Swoje ciało, a wino w Swoją krew. 

Możemy Go przyjmować w Komunii 
świętej. Chce połączyć się z nami 

całkowicie. 

Panie Jezu, prosimy Cię : 
pozwól nam upodobnić się do Ciebie 

coraz bardziej za każdym razem, 
gdy Cię przyjmujemy. Wspomóż 

wszystkich misjonarzy, by prowadzili 
wszystkich ludzi do Ciebie w 

Eucharystii, abyś mógł ich 
przemieniać i aby dołączyli do 
wielkiej wspólnoty Kościoła. 

Rozważania do tajemnic światła różańca dla dzieciJak odmawiać Różaniec


