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Rodzina, która modli się zjednoczona, 

zjednoczona pozostaje. 

Zapraszamy wspólnoty parafialne do wzięcia udziału w programie 

Wieczernika Różańca Rodzinnego. Celem Wieczernika jest 

rozpowszechnienie modlitwy różańcowej, o którą nieustannie prosi 

Matka Boża w swoich objawieniach. Modlitwa jest tym, co 

pomaga rodzinom pozostać w jedności. 

Wieczerniki 

Różańca Rodzinnego 

Program Wieczernika 

- dwie niedziele z kazaniami dotyczącymi zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi oraz 

modlitwy różańcowej w rodzinach 

- adoracje Najświętszego Sakramentu z rozważaniami 

- Msze Święte w intencji „Wieczernika Różańca Rodzinnego“ 

- zaangażowanie osób chorych, starszych oraz wspólnot parafialnych w modlitwę 

- w miarę możliwości: katechezy w szkole o tematyce różańca rodzinnego 

- w dzień przyjazdu Wspólnoty Guadalupe i Rodzin Guadalupiańskich do parafii: 

świadectwo, adoracja Najświętszego Sakramentu, zawierzenie rodzin Niepokalanemu 

Sercu Maryi, złożenie przyrzeczenia różańca rodzinnego oraz specjalne błogosławieństwo 

dla rodzin 

 

Program Wieczerników zaprasza rodziny do modlitwy 

w intencjiach rodziny, Matki Bożej oraz za kapłanów. 

Zapraszamy chętne parafie do kontaktu: 

guadalupe.zespol@gmail.com 

Pomysły na duszpasterstwo od 

Rodzin Guadalupiańskich 

Różańcowe Puzzle 

EMILIA ŁABĘCKA 

Odpowiedzialna za 

Wspólnotę Rodzin 

Guadalupiańskich. 

Metoda przyklejanie puzzli i kolorowanie 

Potrzebne materiały słoik, nożyczki i klej, kredki 

Wiek dzieci 4 – 15 lat 

Czas trwania 30 dni 

W ramach Wieczerników Różańca Rodzinnego rodzina codziennie odmawia część Różańca. 

Możemy zachęcić dzieci do tej modlitwy zapraszając do wykonywania zadań losowanych 

każdego dnia, po odmówieniu Różańca, a następnie wyklejania z wylosowanych puzzli obraz-

ka. Zgadywanie treści obrazka zaciekawia dzieci i sprawia, że chętniej biorą udział w kolejnej 

modlitwie. 

 

Przygotowanie Puzzli: 

1. Wyciągamy z Kwartalnika dwie środkowe kartki. 

2. Kartkę z opisami działań wycinamy zgodnie z zaznaczonymi liniami. Zróbmy to tak, żeby 

dzieci nie widziały jaki obrazek jest po drugiej stronie. 

3. Wycięte karteczki z zadaniami umieszczamy w dużym słoiku. 

4. Kartę z numerkami umieszczamy w miejscu, gdzie rodzina najczęściej się modli. 

 

Układanie Puzzli: 

1. Codziennie, po odmówieniu Różańca, losujemy ze słoika jedno zadanie. 

2. Wykonujemy zadanie. 

3. Przyklejamy karteczkę w odpowiednim miejscu na kartce z numerkami. 

4. Po przyklejeniu każdej karteczki próbujemy zgadnąć, jaką scenę przedstawia rysunek. 

5. Po wyklejeniu wszystkich karteczek kolorujemy rysunek i rozmawiamy o tym, co przedstawia 

i jak to odnosi się do naszego życia. 
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23. 

Wymieńcie Dary Ducha 

Świętego i poproście o nie 

dla Waszej rodziny 

4. 

Porozmawiajcie o tym, co 

dobrego Was dzisiaj spotkało 

6. 

Zaśpiewajcie razem 

maryjną piosenkę 

lub pieśń 

12. 

Przeczytajcie Ewangelię 

z dzisiejszego dnia 

10. 

Starsze dzieci (jeśli są tylko małe, 

to rodzice) niech znajdą 

informacje o tym, jak powstała 

modlitwa różańcowa 

24. 

Wymieńcie 

5 świętych 

kapłanów  

30. 

Spędźcie 10 minut 

w całkowitej ciszy   

17. 

Każdy w stosunku do każdego 

dokańcza zdanie: 

„Dziękuję Ci za...” 
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9. 

Porozmawiajcie o tym, 

co dla Was znaczy to, 

że Maryja jest Mamą 

każdego człowieka 

2. 

Zaśpiewajcie 

wspólnie Apel 

Jasnogórski 

3. 

Przeczytajcie Psalm 23 

i porozmawiajcie o tym, 

jak go rozumiecie  

8. 

Ustalcie, co przygo-

tujecie jutro na 

obiad i jak możecie 

sobie nawzajem 

w tym pomóc  

7. 

W ciszy adorujcie 

krzyż przez 7 minut 

19. 

Przeproście 

Boga za to, co 

nie było dobre 

dzisiejszego 

dnia 




