Modlitwy Rodziców
Litania dziękczynna Matki
Boże dziękuje Ci:
— wszystkie radości tych dziewięciu miesięcy,
— za gorącą miłość mojego męża,
— za cudowną iskrę poczęcia,
— za niewidzialne dla innych pierwsze tygodnie życia naszego dziecka,
— za roześmianą nadzieję, którą pomnażał każdy dziecięcy głos,
— za ciszę oczekiwania,
— za niezauważalne zapominanie o sobie,
— za bardzo kolorowe plany na przyszłość,
— za troskliwość lekarzy,
— za bezinteresowność ludzi, którzy okazywali mi pomoc,
— za poczucie wspólnoty z innymi matkami,
— za lęk o dzieci, które są przecież przyszłością świata,
— za łaskę macierzyństwa.
Ojcze miłosierny, przyjmij tę moją dziękczynną modlitwę. Pobłogosław
wszystkie matki na całym świecie i pozwól, abyśmy z Twojego natchnienia, z
Twoją pomocą uczyły nasze dzieci kochać. Amen.
Modlitwa Rodziców za nowo narodzone dziecko
Dziękujemy Ci o Panie, za dar otrzymany i za radość, którą nam
sprawiłeś. Z podziwem i niepokojem spoglądamy na to nowe życie, takie małe,
takie delikatne, potrzebujące naszej miłości. Uświadamiamy sobie, że czynisz
nas odpowiedzialnymi za nie. Prosimy Cię Panie, dopomóż nam ukochać to
dziecko taką miłością, która byłaby znakiem Twojej miłości.

Matko Boża, przed Twoim ołtarzem ofiarujemy Ci to dziecię, a Ty weź je pod
płaszcz Swojej opieki. Amen.
Modlitwa Rodziców przed chrztem dziecka
Stworzycielu nieba i ziemi, postanowiliśmy, by nasze dziecko przyjęło
Sakrament chrztu świętego. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy
zrozumieli Twoją wielka miłość, jaką dziecku naszemu okażesz w tym
pierwszym i najpotrzebniejszym sakramencie. Przyrzekamy pobożnie
uczestniczyć w obrzędach i modlić się gorliwie o godne wypełnienie
obowiązków, jakie przy chrzcie świętym podejmujemy. Amen.
Modlitwa w intencji chorego dziecka
Boże, dla Ciebie wszystko dorasta, a dorósłszy, od Ciebie otrzymuje moc.
Wyciągnij swą prawicę nad tym dzieckiem, które w zaraniu życia choruje.
Niech odzyskawszy zdrowie i siły, dojdzie do pełni lat i po wszystkie dni życia
swojego niech z wdzięcznością Ci służy.
Boże, Ty w przedziwny sposób wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom.
Spraw miłościwie, aby na ziemi strzegli życia tego dziecka ci, którzy służąc
Tobie w niebie zawsze Cię otaczają.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa zawierzenia Maryi
Nasza dusza śpiewa z radości:
Przed Tobą i razem z Tobą, o Maryjo, pragniemy podziękować Panu za dar tego
życia.
Powierzamy je Twym matczynym rękom, towarzysz mu przez całe życie.
Otaczaj je miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach.
Spraw o Maryjo, by rosło zdrowe i silne w latach, w postawie, w mądrości i
łasce, jak Jezus, przed Bogiem i ludźmi.
Pomóż, o Matko, wychować je słowem i przykładem, w miłości Boga. i
bliźniego, aby mogło być szczęśliwe teraz i w wieczności. Amen.
Pod Twoją obronę....

Modlitwa ojca rodziny
Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i
godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj mnie
łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża
życia.
Naucz mnie dobrze wykonywać trudne obowiązki ojca, abyśmy byli rodzina
według Twojej woli. Pragnę zawsze wspólnie z żoną troszczyć się o chleb i
zdrowie dzieci, o ich naukę i przyszłość, o ich wychowanie i zbawienie. Wiem,
Boże, że siły nasze są ograniczone, ale proszę Cię i prosić będę o światło i moc
Twoją, abyśmy czuwali nad naszymi dziećmi, prowadząc je jasnym przykładem
własnego życia według świętej Ewangelii Twojego Syna, który jest nasza drogą,
prawdą i życiem. Amen.

Modlitwa matki
Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność
niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona
między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie
zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie
chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować
Boga nad wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem. Jak bardzo
pragnęłabym, aby w domu naszym panowała atmosfera religijna, abyśmy się
liczyli z Bożą wolą i pełnili ją każdego dnia. Wstaw się do Twego Syna za
moim mężem, uproś nam wielką łaskę - służenia Bogu w czystym małżeństwie.
Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim, św. Józefem, nad naszym
małżeństwem i naszymi dziećmi - teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen.

Modlitwa matki oczekującej potomstwa
Matko Najświętsza, gdy Bóg odrywał Cię płaszczem macierzyńskiej
godności, przyrzekłaś Mu: oto ja służebnica Pańska. I dochowałaś obietnicy nigdy nie zgrzeszyłaś.
Matko, w tym moim stanie czuję się tak bliska Bogu. Z głębi serca, które
wierzy głęboko i kocha Go szczerze, wyrywa mi się podobne słowo.
Boże mój, jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim powołaniu.
Ty, Matko Najświętsza strzeż mnie. Towarzysz mi wszędzie, abym zawsze była

wierna Bogu - jako Jego dziecko, jako małżonka, jako matka kochanego
dziecka.

Modlitwa rodziców za dzieci
Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które
do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece. Boże, Ojcze,
strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby
bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.
Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były
wierne tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duch Święty Boże, udziel
dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i
bliźniemu. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a
słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad
dziećmi i szukać ich dobra. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiaty i spraw,
niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boże Trójedynego.
Amen.

Gdy dziecko przygotowuje się do Sakramentów św.
Jezu Eucharystyczny, ofiarując się na ołtarzu, pokarmie dusz naszych - z
radością oczekujemy dnia, w którym po raz pierwszy przyjdziesz do naszego
dziecka. Prosimy Ciebie, pomóż dziecku w nauce i pobudź jego wolę, aby Tobie
się podobało w pobożności i zachowaniu . Strzeż je od brudu grzechowego,
pomóż zachować czystość serca i rozgrzej w nim miłość do Ciebie, Chryste,
Przyjacielu dzieci. Użycz nam rodzicom swojej pomocy, byśmy dziecko
wspierali w przygotowaniu na przyjęcie Ciebie, Ciebie żywy. Polecamy Tobie,
Jezu Chryste, wszystkie dzieci, które przychodzą do Twojego stołu. Błogosław
im. Amen.

Gdy dziecko dorasta
Chryste, Panie nasz i Światłości prawdziwa, błogosław nam w wychowaniu
naszego dziecka, które nas niepokoi swoim zachowaniem. Ty, który przenikasz
serca ludzkie, pomóż nam zrozumieć dziecko i zmiany w nim zachodzące,

oświeć nas, abyśmy wiedzieli, jak je prowadzić. Słowo Odwieczne, daj mam
odpowiednie słowo we właściwą godzinę. Daj aby między nami a dzieckiem
panowało niezachwiane zaufanie. Chryste, który kochasz każdą duszę,
podtrzymuj w nas wielką i roztropną miłość do dziecka. Niech ono wpatruje się
w Ciebie jako w najpiękniejszy wzór i tak w Tobie niech znajdzie oparcie i siłę
na swoje młode lata, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W czasie narzeczeństwa
Matko Niepokalana, Twojej opiece polecamy nasze dziecko w ważnym czasie
przygotowania do małżeństwa. Panno roztropna, módl się za córkę naszą (syna)
do Twego Syna, aby okres ten roztropnie przeżył (a), rozważając obowiązki,
które w stanie małżeńskim weźmie na siebie. Strzeż dziecko nasze do
niebezpieczeństwa, niech będzie czyste, niech nie stroni od Boga, ale w
Sakramentach św. Niech znajdzie siłę do wytrwania w dobrym. Niepokalana,
Tobie powierzamy wszystkich młodych ludzi w przededniu małżeństwa, a dla
siebie prosimy o rozwagę, i czujność, aby opieka nasza i rada służyła młodym.
Amen.

Modlitwy dziękczynne dziecka za Sakrament Chrztu świętego
Dziękuję Ci, Panie Jezu za dar Chrztu Świętego. Dzięki temu
Sakramentowi mogę być nie tylko dzieckiem swoich rodziców, ale również i
Boga - Dobrego, Wszechmogącego Ojca. Dziękuję za to, że dzięki temu
Sakramentowi mogę uczestniczyć w życiu Kościoła, lepiej poznawać Twoje
nauki i przyjmować Cię do serca. W dniu Chrztu Świętego rodzice i chrzestni
naznaczyli mnie znakiem krzyża Świętego. Niech ten znak, symbol mojej wiary
będzie ze mną przez całe życie i przypomina mi o tym, ile, Jezu, musiałeś
cierpieć, bym teraz mogła stale kroczyć na drodze ku Zbawieniu. Amen.

Panie Boże!
Dziękuję Ci z całego serca za dar chrztu świętego. Dzięki Tobie jestem
pozbawiona grzechu pierworodnego. Będę się starać żyć według Twoich
przykazań, abyś się cieszył. Również dziękuję Ci za twą nieskończoną i
bezinteresowną miłość jaką mnie obdarzasz. Amen.

Boże nieskończenie dobry i miłosierny! Od chwili chrztu świętego jestem
Twoim przybranym dzieckiem. Obdarzyłeś mnie swoim życiem i uświęciłeś. W
tym stanie pragnę wytrwać przez całe moje życie aby Cię ustawicznie wielbić i
składać dziękczynienie, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

