
Od najwcześniejszych lat należy uczyć dziecko relacji między Bogiem a człowiekiem. Krótkie, 

rymowane modlitwy spełniają doskonalę swoją rolę i są łatwe do zapamiętania przez małe 

dziecko.  

Modlitwy dla 

dzieci 

 

 

Modlitwa 1 

 

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, 

o zdrowie dla moich najbliższych proszę 

i proszę także, niech mnie od złego 

na każdym kroku aniołki strzegą 

Amen. 

 

Modlitwa 2 

 

Dobranoc, aniołki na noc. 

Matka Boska przy łóżku, 

a Pan Jezus w serduszku. 

Amen. 

 

Modlitwa 3 

 

Mój ukochany Boże, 

wiem, że Ty wszystko możesz. 

Z serca prosze Cię całego, 

miej w opiece mnie małego, 

naucz mnie żyć tak jak trzeba, 

i zaprowadź mnie do nieba. 

Amen. 

 

 

Modlitwa 4 

 

Jestem mały jak palec, jestem mały jak 

mrówka, 

ale proszę cię Jezu, wejdź do mego 

serduszka. 

Amen. 

 

 

 

 

Modlitwa 5 

 

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. 

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. 

 

Modlitwa 6 

 

   Rano  

Za sen spokojny, za noc przespaną, 

Dzięki Ci, Boże na niebie! 

Pierwsze me myśli, budząc się rano, 

Obracam w górę, do Ciebie, 

I błagam: dozwól, bym przez dzień cały, 

Mógł wszystko robić dla Twojej chwały! 

   Wieczorem 

Aniele Stróżu i Ty o Boże! 

W tę noc ponurą i ciemną, 

Gdy główkę moją do snu ułożę, 

Błagam: czuwajcie nade mną. 

Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli, 

We śnie już mama i tatko: 

Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli, 

Ty bądź mi Ojcem i Matką! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modlitwa do Anioła Stróża 

 

Kiedy rano budzę się, 

O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię. 

Anioł Stróż niech broni mnie 

Od wszystkiego, co jest złe. 

Dobranoc, aniołki na noc. 

Matka Boska przy łóżku, 

a Pan Jezus w serduszku. 

Amen. 

 

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, 

o zdrowie dla moich najbliższych proszę 

i proszę także, niech mnie od złego 

na każdym kroku aniołki strzegą 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


