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Mały modlitewnik rodziny katolickiej 

 

Prośba do Najświętszej Rodziny 

 Pod obronę i opiekę uciekamy się do Ciebie, Jezusie, Maryjo, Józefie św., 

naszymi prośbami nie raczcie gardzić, ale od wszelakich niebezpieczeństw 

duszy i ciała, od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, od 

nagłej śmierci, głodu, ognia, od powietrza, wojny, od wszego złego brońcie nas, 

brońcie nas zawsze, Jezus! Maryja! Józefie święty! 

 



Akt poświęcenia się rodziny chrześcijańskiej Najświętszej Rodzinie 

 O Jezu, Zbawicielu nasz najmilszy, który z nieba zesłany dla oświecenia 

świata nauką i przykładem, większa część doczesnego żywota Twego chciałeś 

przepędzić w ubogim domku Nazaretańskim, pokorny i poddany Maryi i 

Józefowi, uświęcając tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich rodzin 

chrześcijańskich: racz przyjąć łaskawie tę rodzinę naszą, która teraz Tobie się 

oddaje i poświęca. Broń jej i strzeż, i utwierdzaj w niej świętą bojaźń Twoją, 

pokój i zgodę chrześcijańskiej miłości, aby stała się podobną do Boskiego wzoru 

Twojej Rodziny i wszyscy do niej należący, nikogo nie wyjąwszy, wieczną 

szczęśliwość osiągnąć mogli. O Maryjo, najukochańsza Matko Jezusa Chrystusa 

i nasza Matko! Twoją miłościwą przyczyną uczyń miłym P. Jezusowi to nasze 

pokorne poświęcenie się i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwa. O 

Józefie, najświętszy opiekunie Jezusa i Maryi wspieraj nas Twymi prośbami we 

wszystkich duszy i ciała potrzebach, abyśmy mogli z Maryją i z Tobą wiecznie 

wychwalać Jezusa Chrystusa. Amen. 

 

Modlitwa o opiekę Bożą 

 O Boże mój, weź mnie pod swoją świętą opiekę. Zachowaj mnie, 

krewnych moich i wszystkich, za których mam powinność się modlić, od 

wszelkiego nieszczęścia i niebezpieczeństwa na ciele i na duszy. W ręce Twoje, 

Panie, oddaję ducha mego. Przez zasługi Twojej niewinnej męki i śmierci, 

proszę Cię, Jezu Chryste, zachowaj nas tej nocy od nagłej i niespodzianej 

śmierci. Poślij nam Anioła Stróża, aby nas strzegł od sideł szatańskich. Udziel 

nam spokojnego snu pokrzepiającego, abyśmy jutro obudzili się żywi i zdrowi 

na cześć i chwałę Twoją. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. 

Amen. 

 



Ofiarowanie ranne 

 Boskie Serce Pana Jezusa! ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane 

Najświętszej Maryi Panny modlitwy, sprawy i krzyże dnia dzisiejszego. Łączę 

je z Twymi modłami i z ofiarą Twoją na ołtarzach świętych. Ofiaruję Ci je 

osobliwie za Ojca Świętego, za Kościół św. i za nawrócenie grzeszników, i za 

wszystkie intencje Apostolstwa na ten miesiąc i na ten dzień wyznaczone. 

 

Modlitwa poranna 

 O mój Boże! Uwielbiam i kocham Cię z całego serca mego. Dziękuję Ci 

za wszystkie dobrodziejstwa, którymi mnie obdarzyłeś, a osobliwie, żeś mię tej 

nocy strzegł i zachował. Wszystko, co dzisiaj czynić i cierpieć będę, ofiaruję 

Tobie; wszystkie sprawy i cierpienia moje łączę z cierpieniami Jezusa i Maryi i 

czynię te intencję, że pragnę dostąpić wszystkich odpustów, których dzisiaj 

uczestnikiem być mogę. Postanawiam wystrzegać się wszystkich grzechów, a 

mianowicie tego grzechu (uczyń mocne postanowienie owego grzechu się 

chronić, w który najłatwiej upadasz); udziel mi przez Jezusa Chrystusa łaskę 

wytrwania w dobrem! Osobliwie postanawiam sobie, we wszystkich przygodach 

świętą wole Twoją spełniać i zawsze mówić: Panie! Twoja wola niech się 

stanie!. O mój Jezu! Ręką Twoją prowadź mię! O błogosławiona Matko Boża 

Maryjo! Macierzyńskim płaszczem Twoim okryj mię! A Ty, Ojcze niebieski, 

dla miłości Jezusa Maryi i wspomóż mnie! Święty Aniele Stróżu mój i moi 

święci Patronowie bądźcie obroną moją!  

 

 

 

 

 

 



Modlitwa małżonków chrześcijańskich 

 Boże, Ojcze Niebieski, coś nas nierozerwalnie złączył św. sakramentem 

małżeństwa kościelnego, daj nam jasne pojęcie o obowiązkach naszego stanu i 

wierną, świętą miłość, abyśmy żyli jak dzieci świętych i zawsze mogli 

uczestniczyć w łaskach tego sakramentu. Daj, o Boże, abyśmy w pobożności i 

czci z sobą żyli i dobrym przykładem wzajemnie się wspierali. Daj nam 

łagodność i miłość, aby Twój pokój między nami panował. Zechcesz nam zesłać 

przykrości i cierpienia, udziel nam także Twej łaski, abyśmy je z cierpliwością i 

poddaniem się Twej świętej woli znosili. Nie daj, aby namiętności nad nami 

panowały, żebyśmy nie nadużywali stanu małżeńskiego do rzeczy zakazanych, 

ale zawsze święte cele jego mieli przed oczyma. Pobłogosław łaskawie prace 

naszego stanu i daj nam mądrość w używaniu dóbr ziemskich. Użycz nam łask, 

abyśmy nasze dzieci jako Twoje dobrą nauka i przykładem dla Ciebie i dla 

nieba wychowywali, pomni owego ścisłego rachunku, który względem nich 

przed Tobą będziemy musieli składać. Daj więc, abyśmy we wszystkim dobrem 

złączeni razem postępowali na drodze do nieba. Amen. 

 

 



Modlitwa za rodziców 

 Boże, Stwórco i Ojcze nasz! Za rodziców moich dziś się modlę, których 

uczyniłeś zastępcami swoimi na ziemi. Jezu Chryste, Ty, coś konając na krzyżu 

pamiętał o Matce swojej i opiece ukochanego ucznia Jana Ją polecił, pomóż mi 

godnie spełnić obowiązek wdzięczności wobec rodziców. Naucz mnie być 

cierpliwym i wyrozumiałym dla niedołęstwa ich wieku. Matko Najświętsza, Ty, 

coś była wzorem słodyczy i miłosierdzia, pomóż mi otoczyć opieką pełną 

miłości ojca i matkę. Nie dopuść, abym kiedykolwiek żądał od nich pracy, 

której podołać nie mogą. Duchu Święty, łaskę dobrej śmierci ześlij w godzinę 

konania rodzicom moim. 

 

Modlitwa za zmarłych rodziców 

Boże, Tyś ojca i matkę czcić nam na kazał; zmiłuj się łaskawie nad 

duszami ojca i matki mojej i grzechy im racz odpuścić, a mnie pozwól 

ich ujrzeć w weselu wiecznej światłości. Przez Pana naszego... 

 



Modlitwa matki 

         O najdrobrotliwszy Panie Jezu Chryste, padam przed Tobą na kolana i w 

pokorze ducha proszę Cię o łaskę i pomoc w wychowaniu moich od Ciebie mi 

powierzonych dziatek. Miej je zawsze w Twej przenajświętszej opiece i oddalaj 

od nich wszytko to, co by im na duszy lub ciele szkodzić mogło i doprowadź 

szczęśliwie do przeznaczonego celu. O to Cię proszę za wstawiennictwem 

Przenajświętszej Matuchny Twojej, którą z głębi serca pozdrawiam słowy 

Archanioła, mówiąc: zdrowaś Maryjo… 

 

 



Modlitwa ojca  

 Obdarzyłeś mię Panie, zbyt wielką godnością, oddałeś mi swe dzieci, bym 

one prowadził. Błagam, obdarz mój rozum swoją cierpliwością, ażebym 

powołania mojego nie zdradził. Przywiązanie ojcowskie w serce zaszczepiłeś, 

abym me dzieci kochał z prawdziwym rozumem. Poszanowanie dla mnie w one 

zaszczepiłeś, niechże więc ten szacunek pobudzić w nich umiem. Niechaj 

poznają Ciebie, mnie i drugich ludzi, niechaj wiedzą żeś Ojcem wszystkiego 

stworzenia; niech ich żadna czcza mara próżnością nie łudzi, niech się staną 

godnymi wiecznego zbawienia. Aby ich hojna ręka cierpienia goiła, serce 

czyste, spokojne, miłość posiadało, dusza godna, cnotliwa, co święte wielbiła, 

Ciebie, Boże, mnie, bliźnich, jak chciałeś kochała. Gdy się ockną na świecie 

niech go wraz poznają. Niech wiedzą, że blask jego, ćmi nam tylko oczy, niech 

światowym bałwanom, hołdów, czci nie dają, i chęć zysków niegodnych, niech 

ich dusz nie mroczy. 

 Chciej zachować je, Panie, od zgryzot sumienia, a jeśliby przez słabość 

dla ludzi właściwą, dusze się ich zachwiały, ześlij udręczenia, pokorę, żal 

szczery, łzę pociechy tkliwą. Gdy mię przed sąd zawołasz, one się zostaną, gdy 

już porzucę same na świecie sieroty. Boże, wspieraj me dzieci, ręką swą 

kochaną, zasłaniaj wciąż od złego, wiedź po drodze cnoty. 

 A kiedy Anioł święty, przebudzi uśpienie, kiedy powoła wszystkich, do 

jednej doliny, zwróć na Ojca i dzieci łaskawe spojrzenie, niech mię nie uciskają 

dzieci moich winy. 

 

 

 

 

 

 



Modlitwa rodziców za dzieci 

 Boże, Ojcze nasz, któryś nas do życia powołał i sprawił, że i my z woli 

Twojej daliśmy życie dzieciom naszym. Za dziećmi naszymi, tym najdroższym 

skarbem przez Ciebie nam powierzonym, do Ciebie prośby zanosimy. Bron je 

przed niebezpieczeństwami grożącymi ich duszy i ciału. Udziel im zdrowia i 

zdolności do pracy. Matko Najświętsza! Tobie dzieci nasze w opiekę 

macierzyńską oddajemy. Ty nad nimi czuwaj, bron ich i strzeż we wszelkich 

niebezpieczeństwach. Wyproś nam tę łaskę, abyśmy się spotkali z dziećmi 

naszymi w Królestwie Niebieskim, które jest wspólną dla nas wszystkich 

ojczyzną. 

 

Modlitwa rodziców za dziecko 

 Boże, Ojcze wszelkiego życia, wejrzyj miłościwie na to dziecko, które 

nam dałeś. Z nas narodzone na życie ziemskie, odrodziło się w Tobie z wody i z 

Ducha Świętego na życie wieczne. Niech łaska uświęcająca ogarnie je, 

przeniknie i przemieni na dziecko Twoje. Obdarz tę duszę wiarą, nadzieją i 

miłością; spraw, by wzrastając w łasce i mądrości, rozkwitła kiedyś dobrymi 

uczynkami i stała się godna wejścia do Twoich przybytków w ojczyźnie 

niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 



Modlitwa za dzieci 

         Boże, któryś mi dał dzieci, są one Twoją własnością, są darem łaskawym 

Twojej ojcowskiej dobroci, zachowaj mi je, jeżeli to zbawiennym dla ich duszy 

widzisz. Dopomóż mi, o Panie, i wspieraj me usiłowania, abym je na chwalę 

Twoją wychować zdołała. W tym przedsięwzięciu i do wypełnienia tego 

obowiązku użyczaj mi cierpliwości, światła, siły i możności. Udziel mi promyka 

Twej Boskiej jasności, abym je dokładnie prawd Twoich nauczała, abym je 

sercem rodzicielskim kochając, uchybienia ich prostowała, abym cnoty ich 

umiała od złych skłonności rozróżniać. Wpajaj w ich serca obrzydzenie do 

grzechu, ochotę do nauki, miłość cnoty i gorliwość o Twą chwałę. Zachowaj ich 

serca od uporu, krnąbrności, gnuśności i lekkomyślności. Nie dopuszczaj, aby 

niewinność duszy utracić miały, strzeż je od złych towarzystw, któryby je na 

drogę występku naprowadzić mogły. Utwórz w nich ducha według świętej nauki 

Twojej; zaszczep w nich pokorę i prostotę dziatek swoich. Ewangelią Twoją 

oświecone, niechaj trzymają się wiernie zasad, które im Boska Twa nauka 

wskazuje, utwierdzaj ich wiarę, iżby głęboko w ich serce zakorzenić się mogła, i 

zachowaj ich od zgubnego wpływu zgorszenia, gdy burzliwe namiętności 

zagrażać będą czystości ich duszy. 

         Oby Ciebie, najdobrotliwszy Boże, po wszystkie chwile życia i we 

wszelkich zdarzeniach w żywej pamięci miały, oby idąc za głosem sumienia 

nauką Twą oświeconego, prawa Twoje wiernie zachowywały. Spraw, o Boże, 

aby ich serca tchnęły samą dobrocią i umiłowaniem cnoty. Spraw, abym z 

dzieci, których mi dobrotliwie doczekać dozwolisz, mógł mieć rzetelną pociechę 

widzenia w nich prawych chrześcijan, wiernych pełnicieli przykazań Twoich, a 

tym samym ludzi cnotliwych. 

         Gdy dojdą do lat dojrzałości, nie będę się sprzeciwiać, Panie, ich 

powołaniu; owszem, do jakiego chęć okażą, skoro zdatnymi będą i skoro to nie 

będzie się sprzeciwiało uczciwości, sama dołożę starania, aby im drogę do 

szczęścia ułatwić, iżby swobodnie Cię wielbić mogły. Czuję aż nadto, o Boże 



mój, ciężar przywiązany do przyzwoitego wychowania dzieci, wiem jak słodkie 

są owoce poświęcenia się ich dobru. Dlatego błagam Cię, Panie, w pokorze, o 

udzielenie mi pomocy Twej łaski, iżbym wspierana światłem Twoim, umiała 

dostatecznie odpowiedzieć moim obowiązkom. Jakże byłabym szczęśliwa, 

gdybym w ostatniej chwili życia mogła z wewnętrznym przeświadczeniem 

przemówić do Ciebie: „Boże litościwy, Tyś mi dał dzieci, Tyś mi ich 

wychowanie powierzył, ja kształciłam je na prawych chrześcijan, iżby mogły 

zostać wiecznotrwałej ojczyzny obywatelami; ja zaszczepiłam w ich sercach 

miłość cnoty, ja usposobiłam ich na ludzi cnotliwych”. 

         Nie dopuszczaj, o Boże mój, iżbym głos tej prośby mojej zmieniać miał 

przeciwnymi postępkami życia mojego, nie dopuszczaj, abym przykładem, 

który ze mnie brać lub drudzy dawać im będą, albo niedbalstwem moim, miał 

tłumić w nich to, o wlanie czego w ich serca błagam Cię, Panie. 

         Błogosławże mi, Panie, błogosławiąc mym dziatkom, czuwaj nade mną, 

abym i ja mogła skutecznie czuwać nad nimi. A ponieważ, o Sędzio 

sprawiedliwy, nie błogosławiłeś i nie karałeś częstokroć dzieci za grzechy 

rodziców, błagam Cię jeszcze z serdecznym żalem, racz litościwie odpuścić mi 

moje winy. Grzechów także młodości i niewiadomości mych dziatek, nie 

pamiętaj, Panie. 

         Mam nadzieję, iż te chęci moje spełnione zostaną, bo się z zamiarami 

Twoimi zgadzają. Pobłogosław w Trójcy Świętej jedyny Boże te rodzicielskie 

życzenia i błogosławieństwo moje, które dziatkom moim daję w imię Twoje 

Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Modlitwa do świętego Józefa, Orędownika we wszelkich 

potrzebach i uciskach 

 Chwalebny Józefie święty, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj 

nad nami najmilszy Stróżu nasz. Pracuj około naszego uświęcenia, najdroższy 

Karmicielu Dzieciątka. Zaopatruj potrzeby nasze obecne, o wierny Opiekunie, 

któremu powierzony został najdroższy skarb nasz, Jezus. Weź pod swój 

miłościwy kierunek sprawę, którą Tobie polecamy i niechaj jej skutek będzie na 

chwałę Boga i na pożytek dusz naszych. Amen. 

 

 

 

 

 

 



Modlitwa do św. Antoniego o odszukanie rzeczy zgubionych 

O wielki Patronie, św. Antoni, Ciebie powszechnie uważają jako opiekuna 

rzeczy zgubionych; oto przychodzę do Ciebie w mojej potrzebie z dziecięca 

ufnością. Ty wiesz, jak bardzo mi chodzi o to, iżbym rzecz zgubioną odnalazł: 

nie odmawiaj mi więc w tym swojej pomocy, a ja Ci za to z największą 

troskliwością strzec łaski przy obiecuje Bożej, iżbym jej nie utracił i pragnę 

zarówno rzeczy znalezionej, jak i wszystkiego innego, co pożądam, tak używać, 

aby stąd była chwała Bogu i korzyść zbawienna bliźnim moim. Wysłuchaj mej 

prośby i spełniaj me życzenia. to nie przeszkadza memu zbawieniu iżby w ten 

sposób Pan Bóg był uwiebionym. Amen. 

 

 



Modlitwa za rodzeństwo 

 O Panie i Boże mój! dzięki Ci, że mię tylko tak dobrych rodziców, ale 

jeszcze siostry i braci dałeś mi z swej łaski. O! dziękuję Ci za nich i za 

skłonność do ich kochania; zachowaj Panie to nasze rodzinne uczucie na  całe 

życie, byśmy w sobie nawzajem szczęście i pociechę w smutkach widzieli. 

Uchroń nas od sprzeczek, niezgody i zazdrości; daj rodzeństwu memu wszystkie 

dary łaski Twojej, które pragną dla siebie. Otocz błogosławieństwem swojem 

nas wszystkich, byśmy wzajemnie sobie dobry przykład dawali i razem 

pracowali ku przymnożeniu pociechy rodzicom, a chwały Tobie, Boga 

przedwiecznemu, którego opiece braci i siostry moje polecam. Amen. 

 

 

 

 

 



Akty strzeliste 

Jezu, Maryjo, Józefie święty, Wam oddaję serce, ciało, duszę moją!  

Jezu. Maryjo, Józefie święty, bądźcie ze mną przy skonaniu!  

Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech przy Was w pokoju oddam ducha mego. 

O święty Józefie, wzorze i Patronie czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, 

módl się za nami! 

 

 

 

Ω 


