Konsekracja dzieci
Matce Bożej
Maria, Mẹ của con,
Tràn đầy niềm vui, con đến với Mẹ ngày hôm nay,
để con tận hiến trái tim cho Mẹ.
Con dâng cho Mẹ tất cả những gì
con có và những việc con làm,
tất cả đời con.
Con mang đến Mẹ tất cả những người
con mang trong trái tim mình:
Cha mẹ, anh chị em,
bạn bè
và cả những người đã làm con tổn thương.
Xin Người là Mẹ chúng con,
chúc lành và bảo vệ chúng con.
Là con của Mẹ, con muốn yêu Mẹ
và cầu nguyện trung thành.
Mỗi ngày con muốn nhớ
con thuộc về Mẹ.
Lạy mẹ, con là của Mẹ bây giờ và hằng hữu.
Qua mẹ và với Mẹ
Con muốn luôn luôn thuộc về Chúa Giêsu.
Amen.

ISANG MILYONG BATA
NAGDARASAL NG SANTO ROSARYO

Para sa pagkakaisa at kapayapaan
Sa ika-18 ng Oktubre

Jak odmawiać Różaniec
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
zmartwychwstał; 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
niewi-astami 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.

Tajemnice radosne różańca dla dzieci
1. Jezus, którego Ty, Dziewico Maryjo,
otrzymałaś od Ducha Świętego
Bóg posłał Archanioła Gabriela do
Maryi z Nazaretu, aby zapytać ją, czy
zgodziłaby się zostać Matką Jezusa.
On miał jej wyjaśnić, że sam Bóg miał
być Ojcem tego Dziecka. Ponieważ Maryja uwierzyła, że Bóg może wszystko,
powiedziała « tak ».
Matko Boża, prosimy Cię, podziel się z
nami swoją wiarą, abyśmy zawsze umieli słuchać Boga i czynili to, o co On
nas prosi.
2. Jezus, którego Ty, Dziewico Maryjo,
przywiodłaś do Elżbiety
Archanioł Gabriel powiedział też Maryi,
że jej kuzynka Elżbieta także oczekiwała
dziecka. Wtedy Maryja wybrała się w
drogę, aby jej pomóc. Gdy wymieniły
pozdrowienie, Elżbieta poczuła, że
dziecko zadrżało z radości pod jej sercem. Duch Święty oświecił Elżbietę,
tak aby poznała sekret Matki Bożej, i
zakrzyknęła z radości : Błogosławiona
jesteś Ty, Maryjo, ponieważ uwierzyłaś.
Matko Boża, polecamy Ci wszystkich
misjonarzy, którzy chcą nieść Boga
ludziom. Spraw, aby znajdowali otwarte
serca, które przyjmą z radością Dobrą
Nowinę o Jezusie i uwierzą w Niego.
3. Jezus, którego Ty, Dziewico Maryjo,
wydałaś na świat w Betlejem
Kiedy Józef i Maryja przybyli do Betlejem, musieli spędzić noc w stajni, bo
nie było dla nich miejsca w gospodzie.
To tam narodziło się Dziecię Jezus.
Pierwszymi osobami, które przybyły
oddać cześć Dzieciątku, byli pasterze.
Aniołowie powiedzieli im, że narodził się
Mesjasz, czyli Zbawiciel.

Matko Boża, prosimy Cię za wszystkie dzieci i ich rodziny, które nie mają
domu, bo straciły go z powodu wojny
lub katastrof naturalnych. Poślij do nich
ludzi, którzy się nimi zaopiekują i będą
dla nich znakiem Bożego pokoju.
4. Jezus, którego Ty, Dziewico Maryjo
wraz z Józefem, ofiarowałaś Bogu w
świątyni
Po 40 dniach od narodzin Józef i Maryja zanieśli Dziecię Jezus do świątyni
w Jerozolimie, według tego, co jest zapisane w prawie żydowskim. Symeon,
święty starzec, też był wtedy obecny w
świątyni. Duch Święty dał mu pojąć, kim
było to Dziecko ; pełen radości, wziął
Jezusa w ramiona i głośno powiedział:
« ... moje oczy ujrzały zbawienie, światło
na oświecenie wszystkich narodów».
Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich,
którzy Cię jeszcze nie znają. Spraw, by
mogli Cię usłyszeć i pojąć, że jedynie TY
jesteś światłością i zbawieniem świata.
5. Jezus, którego Ty, Dziewico Maryjo,
odnalazłaś w świątyni
Gdy Jezus miał 12 lat, poszedł z Matką i
Opiekunem Józefem na święto Paschy
do świątyni jerozolimskiej. Został tam i
mówił o swoim Ojcu z uczonymi w Prawie. W tym czasie Maryja i Józef wybrali się już w drogę powrotną do domu.
Nagle zauważyli, że Jezusa brakowało w
grupie pielgrzymów z Nazaretu. Szukali
Go pełni trwogi, dopóki Go nie znaleźli.
Ojcze Niebieski, polecamy Ci wszystkich rodziców, którzy stracili dziecko,
którzy martwią się o swoje dzieci albo
czekają na dziecko i lękają się o jego
przyszłość. Pomóż im ufnie wierzyć, że
w każdym czasie jesteś przy nich.

