
NABOŻEŃSTWO MAJOWE XIX 
Dziecięce Majowe 2 

WSTĘP 
1. (2d/ Mateusz Durmowicz) Oto ja, Panie Jezu, jestem w Twoim domu. Na 

moim czole wchodząc do kościoła zrobiłem znak krzyża świętego. Wodą 
święconą oznaczyłem moje ciało. To gest, który przypomina mi, że moje 
serce należy do Ciebie, Panie Jezu. 

2. (2d/ Lena Wawok) Teraz przychodzę przed figurę Maryi, Twojej Mamy. 
Dobrze wiem, że Ona jest najpiękniejszą z wszystkich kobiet na świecie. 
Troszczyła się Ona o Ciebie, kiedy byłeś mały i kiedy potrzebowałeś 
opieki. Ja też jestem jeszcze mały i potrzebuję opieki i troski.  

3. (2d/ Kaja Manilewska) Przychodzimy tutaj razem - wszystkie dzieci, żeby 
dziękować za to, że Twoja Mama, Panie Jeżu, opiekuje się nami. 
Dziękujemy, że jest naszą pośredniczka, to znaczy, że wszystko czego 
potrzebujemy przekazuje Tobie, a Ty spełniasz nasze troski.  

4. (2d/ Natalia Gąsior) Nasze serce jest szczęśliwe, bo mamy obok siebie 
koleżanki i kolegów z naszej klasy. Cieszymy się, że razem jesteśmy dzisiaj 
na modlitwie. Maryjo, Mamo Pana Jezusa, prosimy, pomagaj nam jak 
najczęściej modlić się razem. 

5. (2d/ Weronika Romaszko) Bardzo Cię kochamy Maryjo, dlatego chcemy 
Ciebie chwalić i śpiewać Ci piękne pieśni i piosenki. Teraz zaśpiewamy 
litanię do Matki Boga i człowieka. Wierzymy, że nasze prośby przekażesz 
Panu Jezusowi i będziesz się za nas modlić w Niebie. 

Litania do Matki Boga i człowieka śpiewana przez dzieci 
Ref.: Matko Boga, Królowo świata,  

Matko ludzi - módl się za nami.  
Matko Boga, Królowo świata,  

Matko ludzi - prowadź nas.  
1. O Maryjo, Ty w mój każdy szary dzień 

prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź!  
Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te:  
Za siostrę, brata i za mnie też.  

2. O Maryjo, każdy człowiek powie Ci:  
Za biednych, samotnych i głodnych też.  

3. O Maryjo, chory człowiek powie Ci:  
By każdy wytrwał w cierpieniu swym.  

4. O Maryjo, mąż i żona powie Ci:  
Za miłość w rodzinie, za zgodę w niej.  

5. O Maryjo, dziś dziewczyna powie Ci:  
Za czystość dziewcząt, prostotę w nich.  

6. O Maryjo, każdy chłopiec powie Ci:  
Za skromność chłopców i szczerość ich.  

7. O Maryjo, każdy rodzic powie Ci:  
Za miłość rodziców do dzieci swych.  

8. O Maryjo, małe dziecko powie Ci:  
Za każde nowe życie, by mogło żyć.  

9. O Maryjo, każdy kapłan powie Ci:  
Za świętość kapłanów i Boga w nich. 
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10. O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci:  
Niech pokój i miłość na świecie zawsze 
trwa. 

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. (2d/ Lidia Halicka) Maryjo, Tobie chcemy powiedzieć o ważnych dla nas 

sprawach. Módl się za nas i czuwaj nad nami i naszymi rodzinami. Po 
każdym wezwaniu będziemy wspólnie śpiewać: Niech pełna łaski wstawia 
się za nami… 

7. (2d/ Lilyann Heintzel) Módlmy się za naszego Papieża Franciszka. Maryjo 
prosimy też za naszych księży, szczególnie za księdza proboszcza 
Krzysztofa. Daj mu dużo siły i zdrowia, żeby mógł nam pokazywać Pana 
Jezusa. 

8. (2d/ Nikodem Kmieć) Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie przestali 
się kłócić. Prosimy, żeby nigdzie na świecie nie było wojny i nienawiści. Ty 
jesteś królową pokoju, pomagaj nam dbać o szacunek między nami. 

9. (2d/ Natalia Marszalik) Módlmy się za nasze rodziny: naszych rodziców i 
rodzeństwo. Prosimy, żeby wśród nas była zgoda i miłość, szacunek i 
wzajemna pomoc. 

10. (2d/ Zuzia Krzyżanowska) Módlmy się za ludzi biednych, chorych i 
samotnych. Prosimy, aby znaleźli prawdziwą miłość. Modlimy się też, 
żebyśmy zawsze potrafili im pomóc. 

11. (2c/ Dominika Janik) Módlmy się za młodzież w naszej parafii. Prosimy, 
żeby dobrze wybrali szkołę średnią. Pomagaj im Maryjo w nauce, ale też 
w byciu dobrym i uczciwym człowiekiem. Niech w ich sercach zawsze 
będzie wiara w Pana Jezusa. 

Pieśń do Matki Bożej Pod Twoją obronę… 
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12. (2c/ Sofiia Noha) Найкраще у мами! Господь Ісус дуже добре знав, що 
Ти нам потрібна, Маріє. Тому він дозволив нам називати вас своєю 
мамою. Ви дбаєте про нас. Ви переконаєтеся, що у нас є все 
необхідне. Дякуємо, що ви з нами. Будь ласка, подбайте про всіх моїх 
колег. Будь з ними завжди! 

13. (2c/ Kuba Łojek) 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 procesję do Krzyża Misyjnego… 

MODLITWY DO PANA JEZUSA PROWADZONE PRZEZ DZIECI 
14. (2c/ Grzesiu Kopiec) Panie Jezu, Ty pierwszy nas pokochałeś. A my 

mówimy o Tobie jakbyś nas raz tylko pierwszy umiłował i to w przeszłości. 
A przecież w ciągu wszystkich naszych dni, w ciągu wszystkich lat 
naszego życia Ty zawsze kochasz nas pierwszy. 

15. (2c/ Izabela Ankurowska) Kiedy budzimy się rano i ku Tobie zwracamy 
nasze myśli i naszą duszę, Ty nas wyprzedzasz, Ty nas pierwszy już 
ukochałeś. 

16. (2c/ Aleksander Cholewa) Panie Jezu, Ty jesteś jeden Święty, który cuda 
czynisz. Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś 
Królem wszechmogącym, Królu nieba i ziemi. Jesteś największym 
dobrem i najpiękniejszą miłością. 

17. (2c/ Oleksandr Hlushych) Господи Ісусе, я дякую Тобі за кожне добро, 
яке ми отримуємо від Тебе. Я люблю тебе, тому що ти завжди 
піклуєшся про мене і піклуєшся про мене. Я відчуваю себе в безпеці з 
тобою. (PL: Panie Jezu, dziękuję Ci za każde dobro, które od Ciebie dostajemy. Kocham 
Cię, bo zawsze się mną opiekujesz i troszczysz się o mnie. Z Tobą czuję się bezpieczny.) 

18. (2c/ Paulina Połednik) Panie Jezu, chciałbym, żeby wszyscy ludzie 
naśladowali Ciebie. Jak byłoby pięknie, gdyby na świecie była tylko 
miłość i pokój. Wiem, że będzie tak kiedyś w niebie. Prosimy Ciebie, 
żebyśmy wszyscy tam się spotkali i mogli razem z Tobą cieszyć się 
wiecznym szczęściem. 

19. (2c/ Karolina Szpiegowska) Panie Jezu, wspaniale jest spotykać się z 
innymi ludźmi i z Tobą. Dziękujemy Ci za to spotkanie. Prosimy Cię, aby 
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to, co usłyszeliśmy pozostało w naszych sercach i przypominało nam, że 
Ty jesteś zawsze z nami!  

Śpiewane Chwała Ojcu i Synowi… 

MODLITWY O URODZAJE 
20. (2c/ Oliwią Żywanowska) Panie Jezu, mamy teraz dni modlitwy o 

urodzaje. Prosimy Ciebie o to, żebyśmy zawsze mieli co zjeść. By rolnicy 
mogli przy dobrej pogodzie uprawiać ziemię. Ciebie prosimy… 

21. (2c/ Bartek Szymański) Daj nam deszcz w dobrym czasie. Prosimy, żeby i 
Słońce świeciło tak, by rośliny mogły dobrze rosnąć. Chroń nas od 
powodzi, żebyśmy mogli żyć i uczyć się spokojnie. Ciebie prosimy… 

22. (2c/ Karolina Szpiegowska) Ochroń, Panie Jezu, wszystkie zwierzęta od 
choroby. Spraw, żeby Ci gospodarze, którzy hodują zwierzęta na nasz 
pokarm otrzymali potrzebne błogosławieństwo. Ciebie prosimy… 

23. (2c/ Igor Kudełka) Panie Jezu, pozwól nam z zebranego ziarna nakarmić 
głodnych i naucz nas szacunku dla chleba. Pomagaj nam dbać o chorych 
i pokrzywdzonych. Ciebie prosimy… 

24. (2c/ Nina Hawrylak) Modlimy się też za wszystkich naszych rodziców, 
którzy codziennie idą do pracy. Zachowaj ich od nieszczęśliwych 
wypadków. Błogosław im, żeby pracowali sumiennie wykonywali swoje 
obowiązki. 

MODLITWA KOŃCOWA 
Wszechmogący, wieczny Boże, który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i 
podobieństwo Swoje, ale też czuwasz nad nim opatrznością Swoją 
Ojcowską; tu, (pod gołym niebem) podnosimy z wiarą serca, oczy i ręce do 
Ciebie, prosząc pokor nie, abyś raczył pobłogosławić urodzaje polne i naszą 
pracę, a serca nasze napełnił pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. 

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 
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przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, * dostąpili radości żywota 
wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. W. Amen. 

K. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego niech zstąpi na was, na nasze 
miasta i wioski, ogrody i pola, lasy i łąki, w imię Ojca i † Syna i Ducha Św.
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