
                     Wyznanie wiary - Credo 
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed 
wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z 
Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez 
Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z
nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się  
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został     

 umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak 
oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie 
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie 
końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna 
pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który 
mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski 
Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję 
wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 

Wierzę w Boga (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 Panny; umęczon 
pod Ponińskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do 
piekieł , trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po 
prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i 
umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych 
obcowanie;  grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.  Amen. 
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Do użytku wewnętrznego

Zebrane modlitwy pochodzą ze Skarbca Modlitw i Pieśni wydanie X oraz 

Brewiarza Pokój i Dobro , i z  modlitewnika  Niech Pan obdarzy Cię Pokojem 

      MODLITEWNE ISKIERKI       MODLITEWNE ISKIERKI 

                DO NIEBA                 DO NIEBA 

    PRZYJACIÓŁ JEZUSA I ŚW.FRANCISZKAPRZYJACIÓŁ JEZUSA I ŚW.FRANCISZKA



MODLITWY PORANNE 

Za noc, co minęła, za dary z Twej ręki chcę Ci już od rana złożyć, Boże,
dzięki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, chcę dziś dobrze czynić i

unikać złego. Amen. 

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,
 z rana wznoszę me serce do Ciebie.
Tyś mnie zachował od złego tej nocy,
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.
Oddal ode mnie szatańskie pokusy.
Niech myśli, słowa i czyny dnia tego

Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Dzień dobry, mój Aniele Stróżu. Kocham Cię, czule troszczyłeś się o mnie 
tej nocy, podczas gdy ja spałem. Zachowaj mnie. proszę, tego dnia od zła i
wypadków i abym nie obraził Boga grzechem cieżkim.Amen. 

Św Vianney

Strzeż mnie ,Stróżu mój ,Aniele 
strzeż mnie Matko Boga mego

 bym  dziś Boga kochał wiele a unikał grzechu złego.  
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MODLITWY WIECZORNE

 Dobranoc, aniołki na noc.
 Matka Boska przy łóżku, a Pan Jezus sw serduszku. Amen. 

Dzień się już skończył i noc się przybliża,
klękam przed Tobą i robię znak krzyża.

Przepraszam za to,
co zrobiłem złego; z radością oddaję,co było dobrego.

 W chwili ciszy pomyśl co dobrego oddajesz Bogu 

O noc spokojną, Jezu,bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę do nieba zanoszę:

za mamę, tatę, babcię,  dziadka, brata,za kolegów, sąsiadów,
wszystkich ludzi świata. Amen.

Dobranoc, mój Aniele Stróżu. Dziękuję Ci za to, że opiekowałeś się mną
podczas tego dnia. Ofiaruj Bogu wszystkie uderzenia mego serca, kiedy

będę spał. Amen.
 Św Vianney

Chroń mnie, dobry Boże, gdy się spać położę.
Niech Twoi Anieli, Staną u pościeli. Dałeś mi dzień cały żyć dla Twojej

chwały.Daj bym powstał zdrowo, chwalić Cię na nowo.
O Mario, strzeż serca mego! O Jezu, nie wychodź z niego.

Póki mi tchu życia stanie,   Nie opuść mnie, Jezu Panie!

Rachunek  sumienia z dnia 

Czy modliłeś się ,czy jak wypełniałam/ em  swoje obowiązki dnia ,czy się
kłóciłam /em  kłamałam /em obawiałam /em  zazdrościłam /em

przeklinałam /em  jaka byłam /em  dla innych pomyśl jeszcze czym
zasmuciłaś /eś Jezusa ...
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http://www.chwalmyboga.pl/dogmatyka-katolicka/524-osoba-chrystusa-pana-jezus-chrystus-wyczekiwanym-mesjaszem


MODLITWY CODZIENNE 

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, 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.

MODLITWA ŚW.BERNARDA 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, 
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi. 

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, 
o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, 

przed Tobą jako grzesznik 
płaczący staję. O Matko Słowa, 
racz nie gardzić słowami moimi, 

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
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AKT WIARY NADZIEI I MIŁOŚCI 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny

Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,
 Boś Ty dobro nieskończone

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości

Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

Pod Twoją obronę uciekamy się,święta Boża
Rodzicielko,naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,ale od wszelakich
złych przygód racz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebna
i błogosławiona. O Pani nasza,Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas 
pojednaj,Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas

oddawaj. Amen.
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WITAJ KRÓLOWO

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, 
witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy 
jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one 
miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota
Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo!

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze do pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego
i zaprowadź do życia wiecznego.

Amen. 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg po gromić raczy, pokornie prosimy,
a Ty, Księże wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,

które krążą po świecie na zgubę dusz ludzkich,
mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.  

Święty Rafale Archaniele,który czuwasz przed majestatem Bożym i z
polecenia Stwórcy,byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce

Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia,ostrzegaj przed
niebezpieczeństwami jakie mogą nas zgubić. Ty odpędzałeś demony i
uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy nasze

zdrowie i życie będą zagrożone,wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj
Mu nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.
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MODLITWY BR. FRANUSIA 

Modlitwa św. Franciszka z Asyżu w Kościele 
”Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, [tu] i we wszystkich kościołach Twoich,

które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż 
Twój odkupiłeś świat”

Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże,  daj nam
słabym  czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i byśmy
pragnęli zawsze   tego, co się Tobie podoba;   abyśmy wewnętrznie

oczyszczeni, wewnętrznie  oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, 
mogli iść śladami Syna  Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i doszli
do Ciebie, Najwyższy,    jedynie dzięki Twej łasce,  który żyjesz i królujesz,

i odbierasz hołd   w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, 
Bóg wszechmogący 

przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Modlitwa pochwalna św Franciszka z Asyżu 
Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże, wszelkie 
dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry, Tobie 
pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką 
wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. 
Niech się stanie. Niech się stanie. Amen.

Modlitwa św .Franciszka odmówiona przed krucyfiksem

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi
Panie, prawdziwą wiarę, 

niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym
wypełniał Twoje święte

i prawdziwe posłannictwo
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Modlitwa św. Franciszka do Maryi 
(Antyfona )

Święta Maryjo, Dziewico, 
wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, 
Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, 

Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
Oblubienico Ducha Świętego:

módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem 
i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi 

do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa prośby o właściwe  podjęcie decyzji 
Panie Boże ,
Ojcze chwały 

prze miłosierdzie Twoje ,
prosimy Cię

okaż nam co mamy czynić

Modlitwa ochrony 
Strzeż mnie jak źrenicy oka; 

w cieniu Twych skrzydeł mnie 
ukryj. 

Ps 17 .8

Modlitwa w przeciwnościach 
Panie wspomnij na mnie i przyjdź mi z 

pomocą w pośrodku 
tych przeciwności tak ,bym mógł je 

znosić w cierpliwości 
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  MODLITWA ŚW . FRANCISZKAŃSKA Z ASYŻU O POKÓJ

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje
zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co
kochać;  albowiem dając – otrzymujemy; wybaczając - zyskujemy

przebaczenie; a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

                                  MODLITWY DODATKOWE 
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...A Słowo stało się ciałem, 

i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

                             9



                        Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku:
Ojcze nasz...Zdrowaś Mario...Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę

i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na przebłagania za grzechy nasze 

i świata całego.
Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas 
i świata całego.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie"

Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę cię Jezu,
wejdź do mego serduszka. Amen 

Aniele Boży Stróżu mój,
przy mnie idź na przedzie

po jasnej drodze co do nieba wiedzie.
Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia,

pragnę wykonać twe święte natchnienia.
Amen. 

 

10    

Modlitwa przed podróżą 

Mój święty Aniele Stróżu,
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję,

abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu.

Strzeż nas, prowadź ochraniaj.
Amen

                                      „Różańcem zaufania”ks. Dolindo  

Pierwszą, trzecią i piątą dziesiątkę odmawia tak: na dużym koraliku  

 „Panie, święć się imię Twoje, bądź wola Twoja!”,  następnie na małych
dziesięć razy powtarza: 

„Jezu, Ty się tym zajmij”. Na koniec odmawia „Chwała Ojcu i Synowi,  i
Duchowi Świętemu…”.                                          

Druga i czwarta dziesiątka różniła się nieco. Na dużych koralikach  

„Panie, bądź wola Twoja, święć się imię Twoje”, a na małych powtarzał
dziesięć razy: 

„Mamo Maryjo, Ty się tym zajmij”, następnie odmawiał „Zdrowaś Maryjo”.
Całą modlitwę kończyło „Ojcze nasz”. 

                     PRZED JEDZENIEM I PO JEDZENIU 

Przyjdź  Panie  Jezu,  gościem  nam  bądź,pobłogosław  te  dary  i  z  nami
siądź.

Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twej szczodrobliwości
spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Dziękujemy Ci, 
Boże, za te dary, któreś my 
z dobroci Twojej pożywali. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 
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MODLITWY PORANNE

 UWAGA!   Schemat może być modyfikowany.

     Zapalenie świecy, ze słowem : „światło Chrystusa”, 
      „Wielbimy Cię Najświętszy Panie Jezu Chryste…

1. Wezwanie do Boga. ( przewodniczący przemawia do Boga i 
zachęć uczestników do własnego – w ciszy - dialogu z 
Bogiem) 

2. Wezwanie do Matki Bożej  zachęta do własnego dialogu z 
Maryją;

3. Wezwanie do Anioła Stróża i  indywidualny dialog 
uczestników

4. Wezwanie do świętych Patronów wraz z modlitwą własną

5. Słowo z Pisma św. 

6. Egzorcyzm prosty

7. Wiadomości o dniu:
a/ z kalendarza liturgicznego
b/ okazje imienin, urodzin itp.

10.Zapowiedź tematu dnia rekolekcyjnego 
   (wprowadzenie  jest  w programie szczegółowym)

11.Piosenka dnia
12

     12. Błogosławieństwo na cały dzień
  13  Zgaszenie świecy
         ,,światło Chrystusa niech pozostanie wśród nas ''
   

MODLITWY WIECZORNE
 UWAGA!   Schemat może być modyfikowany.

  1 Zapalenie  świecy, ze słowem : „światło Chrystusa”
 

      2 Wspomnienie Słowa z Pisma św. – porannego oraz  z tematu
dnia

         3  Wezwanie do Boga i modlitwa własna

        4  Wezwanie do Matki Bożej  i modlitwa własna

       5    Wezwanie do Anioła Stróża i modlitwa własna

   6 Wezwanie do św.   świętych Patronów i modlitwa   własna

    7 Apel Jasnogórski

       8   Radosne wieści 
      (wesoła opowiastka z morałem)
     
9  Zgaszenie świecy 
,,światło Chrystusa niech pozostanie wśród nas '' 
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