
NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
Dziecięce Majowe 1 

WSTĘP 
1. (2a/ Pola Krawczak) Pan Jezus często mówi o swojej Mamie. Dla mnie, 

małego dziecka mama też jest ważna, najważniejsza. Mama jest 
początkiem i końcem świata. Jest od zawsze i na zawsze. Widzi moje 
potrzeby i czuwa.  

2. (2a/ Janek Przytocki) Maryja, mama Pana Jezusa jest taka sama jak moja 
ziemska mama. Ciągle jest przy mnie. Ciągle się mną opiekuje.  

3. (2a/ Janek Jankowski) Mama zawsze wie lepiej. Wie, kiedy dziecko jest 
głodne, a kiedy chore. Radzi sobie z zupą i z bólem ucha. Tuli jak nikt i jak 
nikt przyszywa guziki. I potrafi znaleźć najmniejszą z zabawek potrzebną 
natychmiast. W jej oczach mieszka miłość.  

4. (2a/ Pola Krawczak) Tak samo Maryja, mama Pana Jezusa i moja Mama: 
Maryja wie, kiedy cierpimy, i chce otrzeć nasze łzy. Radzi sobie z raną 
serca i z naszym połamanym życiem. Potrafi znaleźć wyjście z sytuacji, z 
której my czasami nie widzimy wyjścia. 

5. (2a/ Julia Niestrój) Mama Jezusa wie lepiej, co nam potrzebne, bo nosiła 
w sobie Tego, który nas stworzył, Jezusa. W walce o nas robi wszystko, co 
możliwe. 

Litania do Matki Boga i człowieka śpiewana przez dzieci 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

K. Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym 
zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

MODLITWY DO MARYI 
6. (2a/ Mileną Pociask) Maryjo, Mamo Pana Jezusa: dobrze wiesz, że 

grzeczne dziecko, gdy wstanie, nie woła o śniadanie, tylko rączki umyje, 
buzię, uszy i szyję i uczesze się pięknie, do modlitwy uklęknie, trzyma 
rączki złożone i na żadną się stronę nie ogląda, nie kręci, bo ma zawsze w 
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pamięci, że Pan Jezus jest wszędzie, z dzieci cieszyć się będzie. Pomagaj 
mi Maryjo zawsze pamiętać o modlitwie rano. 

7. (2a/ Hania Wilczek) Maryjo, Mamo Pana Jezusa: pomóż mi kochać moich 
rodziców i okazywać im moją wdzięczność za to, co dla mnie robią. 
Podaruj im zdrowie i długie życie. Proszę Cię, by nasza rodzina była 
podobna do Twojej rodziny. Niech św. Joachim modli się za mojego tatę, 
a św. Anna prosi u Pana Boga za moją mamę. 

8. (2a/ Janek Przytocki) Maryjo, Mamo Pana Jezusa: Dziękuję dzisiaj też za 
moją babcię i jej dobroć dla mnie. Proś Maryjo dla niej o zdrowie i wiele 
lat życia. Zobacz, Maryjo, jakie spracowane ręce ma moja babcia, a każda 
zmarszczka to znak jej pracy i cierpienia. Bądź dla niej nadzieją, pociechą 
i nagrodą. 

9. (2b/ Oliwier Chłód) Maryjo, Mamo Pana Jezusa: Modlę się też za mojego 
dziadka. Daj mu, Panie, jeszcze dużo lat, bo bardzo mi potrzeba jego 
modlitwy i pomocy. A gdy słabnąć będą jego oczy i jego słuch i gdy sił 
mu zbraknie, niech ja będę jego radosnym wsparciem. 

10. (2b/ Natalia Barska) Maryjo, Mamo Pana Jezusa: oddaję Ci też moje 
rodzeństwo. Spraw, żebyśmy umieli się kochać i byśmy się ze sobą 
zgadzali. Naucz nas pomagać sobie wzajemnie. Módl się za każdego z 
nas i błogosław na drodze życia. Zachowaj nas w łasce Pana Jezusa. 

Pieśń do Matki Bożej Pod Twoją obronę… 

11. (2b/ Laurą Prygiel) Wszystkie dzieci razem - jesteśmy tutaj przed Tobą 
Maryjo, chcemy się razem do Ciebie modlić najpiękniejszą modlitwą, 
która mówi o Tobie, Maryjo i o Twoim Synu, Panu Jezusie. Módlmy się 
wszyscy razem: Zdrowaś Maryjo… 

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu… 

MODLITWY DO PANA JEZUSA PROWADZONE PRZEZ DZIECI 
12. (2b/ Milan Zborek) Tylu jest nas, Panie Jezu, w Twoim Kościele. Są w Nim: 

moi rodzice, koledzy, koleżanki, są różne dzieci, młodzież. Jest dziadek i 
babcia. Chrzest nas włączył w Twój Kościół. Wiele jest w Nim osób, takich 
zwyczajnych, które chodzą na spacer do parku, które codziennie jeżdżą 
do pracy i z niej wracają zmęczeni. Ja też należę do Kościoła i co 
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niedzielę jestem na Mszy świętej w moim parafialnym kościele, aby Ci 
wspólnie śpiewać, słuchać Twoich słów i spotkać się z Tobą.  

13. (2b/ Michał Wiktorowicz) Lubię Panie Jezu, gdy jest nas tam tak dużo. 
Świat jest taki wielki i żyje na nim tylu ludzi, którzy kochają Ciebie z 
całego serca. Proszę Cię, aby Twój Kościół zbliżał i jednoczył wszystkich 
ludzi. Niech wszędzie na świecie ludzie poznają i kochają Ciebie, modlą 
się i pomagają sobie.  

14. (2b/ Ola Januchowska) Prosimy Ciebie, niech w każdą niedziele i święto, 
przychodzą do Ciebie, dzieci i dorośli, aby być z Tobą, aby razem, 
śpiewać i modlić się. Niech rośnie Twój Kościół i rozwija się tak, jak rosnę 
ja i moi przyjaciele. Spraw, bym kochał mój Kościół. Proszę cię Panie Jezu, 
opiekuj się Nim, by był święty jak Ty i Matka Boża i wszyscy Twoi Święci. 
Proszę, aby wszyscy ludzie szanowali Go.  

Chwila adoracji w ciszy zakończona modlitwą Chwała Ojcu… 

Pieśń na błogosławieństwo… 

MODLITWA PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM SAKRAMENTALNYM 
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.  

W. Módlmy się. Boże, Ty przez Paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś 
wszystkich ludzi, † zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, * abyśmy 
nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego 
owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

RADUJ SIĘ NIEBA KRÓLOWO 
K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. 
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. 

K. Módlmy się: Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, † daj nam, prosimy, abyśmy 
przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, * dostąpili radości żywota 
wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.
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