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MODLITWA O DOBRE SPĘDZENIE WOLNEGO CZASU 

s. M. Eligia Garbacz ABMV 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, 

abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo 

nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem 

małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, 

aby spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, 

którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj 

się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECKA PRZED WYJAZDEM NA WAKACJE 

Ojcze Niebieski, Ty z miłości do nas stworzyłeś tak cudowny świat. Pobłogosław, 

prosimy, N. (imię dziecka), aby odkrywając jego piękno, wraz z innymi przeżył/a 

czas wakacji. 

Strzeż naszego dziecka, by zachowywało wiernie Twoje przykazania. Niech 

prowadzone  ochraniane przez Twoich aniołów w czasie podróży dotrze 

do celu oraz powróci szczęśliwie do domu. Prosimy o to przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen. 

MODLITWA PIELGRZYMA 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kazałeś Abrahamowi wyjść z jego ziemi 

i z rodzinnego domu. Ty strzegłeś go bezpiecznie na wszystkich drogach jego 

pielgrzymowania. Otaczaj opieką także nas, swoje sługi; bądź nam, Panie, 

w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach 

obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem dotarli do celu i szczęśliwie wrócili 

do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



 

MODLITWA O POGODĘ 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty zsyłając doświadczenia, leczysz nas z pychy, 

a przebaczając nam winy okazujesz swoją dobroć, wysłuchaj nasze prośby 

i udziel nam upragnionej pogody, abyśmy pełni radości używali Twoich darów 

na Twoją chwałę i dla naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

MODLITWA KIEROWCY PRZED PODRÓŻĄ 

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił 

za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, 

spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, 

o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i 

wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał 

opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. 

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, 

mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen. 

MODLITWA PODRÓŻUJĄCYCH 

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. 

Bądź nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, 

w przeciwnościach obroną, abyśmy za Twoim przewodnictwem, pod opieką 

Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, pomyślnie dotarli do celu 

i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

MODLITWA O SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO DOMU 

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, miej mnie w swej 

opiece. Niech błogosławieństwo Twoje towarzyszy mi w całej drodze. 

Odwracaj ode mnie nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, abym 

szczęśliwie powrócił do domu. Amen. 



 

PIEŚŃ XXV – CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE 

Jan Kochanowski 

 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie, 

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, 

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. 

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, 

Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. 

Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 

I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował; 

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, 

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi; 

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają. 

Biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. 

Tobie k’woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi, 

Tobie k’woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi. 

Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, 

Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa. 

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, 

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie; 

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, 

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości. 

Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie! 

Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. 

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi; 

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi! 



 

HYMN POCHWALNY NA CZEŚĆ STWÓRCY 

Hymn brewiarzowy 

 

Niech cały wszechświat głosi mądrość Boga: Niebo i lądy, planety i słońce; 

A dzień niech nocy wielkość opowiada Stwórcy wszystkiego. 

Dalekie gwiazdy sławią swoim blsaskiem Jego majestat i księżyc Go wielbi; 

Dla Niego morza, rzeki i strumienie szumią falami. 

I matka ziemia, hojna żywicielka, pełna bogactwa i wszelkich zasobów, 

Wyznaje Ojca ludzi nieśmiertelnych, Władcę wieczności. 

Składamy dzięki Tobie, Wszechmogący, Dobry Pasterzu każdego istnienia, 

Ty, który jesteś w Trójcy niepojętej Bogiem jedynym. Amen. 

 

STWORZENIE WIELBI BOGA – PSALM 104 
Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! 

Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem. 

Rozpostarłeś niebo jak namiot, wzniosłeś swe komnaty nad wodami. 

Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru. 

Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi - ogień i płomienie. 

Umocniłeś ziemię w jej podstawach: na wieki wieków się nie zachwieje. 

Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią, stanęły wody ponad górami. 

Musiały uciekać wobec Twej groźby, na głos Twego grzmotu popadły 

w przerażenie. 

Wzniosły się na góry, opadły na doliny, na miejsce, któreś im naznaczył. 

Zakreśliłeś granicę, której nie przekraczają, nigdy nie wrócą, by zalać ziemię. 

Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą: 

poją one wszelkie zwierzęta polne, [tam] dzikie osły gaszą swe pragnienie; 

nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje. 

Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. 



 

Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, 

aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie, 

by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił. 

Drzewa Pana mają wody do syta, cedry Libanu, które zasadził. 

Tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach są domy bocianów. 

Wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków. 

Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał; słońce poznało swój zachód. 

Mrok sprowadzasz i noc nastaje, w niej krąży wszelki zwierz leśny. 

Lwiątka ryczą za łupem, domagają się żeru od Boga. 

Gdy słońce wzejdzie, wracają i kładą się w swych legowiskach. 

Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!  

Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Oto morze wielkie, długie i szerokie, 

a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. 

Tamtędy wędrują okręty 

i Lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. 

Wszystko to czeka na Ciebie,  byś dał im pokarm w swym czasie. 

Gdy im udzielasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sycą się dobrami. 

Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; 

gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu. 

Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki: niech Pan się raduje z dzieł swoich. 

Na ziemię patrzy, a ona drży; dotyka gór, a one dymią. 

Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, 

póki mi życia starczy. 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. 

Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! 

Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja. 


