Prayers to share with your child
Our School Prayer
This is our school, Let peace live here, let the rooms be full of happiness, let
love be all around, love of one another, love of all people, and love of life and
living. Let us remember that as many hands build a house, so many hearts make
a school.
Modlitwa Szkolna
To jest nasza szkola, Niech pokoj zamieszka tu i szczescie wypelni wszyskie
klasy. Niech milosc bedzie wszedzie, milosc na wzajem do siebie, milosc do
wszystkich
ludzi, umilowanie zycia i wszystkiego co zyje. Pamietajmy ze jak wiele rak
buduje dom tak wiele serc tworzy szkole.

Our Father
Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name; Thy Kingdom come; Thy
will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread; and
forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead
us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Ojcze Nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
Amen.

Hail Mary
Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee; Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for
us sinners, Now and at the hour of our death. Amen.
Zdrowas Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Morning Prayer
Oh my God, you love me. You’re with me night and day. I want to love you
always, in all I do and say. I’ll try to please you Father, bless me through the
day. Amen
Poranna Modlitwa
O moj Boze, kochasz mnie. Jestes ze mna dzien i noc. Chce Cie kochac zawsze
we wszystkim co robie i mowie.
Postaram sie zadowolic Ciebie Ojcze, pobogloslaw mnie w ciagu dnia.

Grace before Meals
Bless us, 0 God, as we sit together. Bless the food we eat today. Bless the hands
that made the food. Bless us O Lord. Amen
Modlitwa przed Posilkiem
Poblogoslaw nas Boze jak siedzimy razem. Poblogoslaw jedzenie ktore dzisiaj
sporzywamy. Pobłogosław rece ktore przygotowaly ten posilek. Poblogoslaw
nasz Panie. Amen

Grace after Meals
Thank you, God, for the food we have eaten. Thank you, God, for all our
friends. Thank you, God, for everything. Thank you, God. Amen.
Modlitwa po Posilku
Dziekujemy Ci Boze za jedzenie ktore sporzylismy dzis. Dziekuje Ci Boze za
wszystkich naszych przyjaciol. Dziekujemy za wszystko. Dziekujemy Ci Boze.
Amen

Night Prayer
God our Father, I come to say, Thank you for your love today. Thank you for
my family and all the friends you give to me. Guard me in the dark of night and
in the morning send your light. Amen.

Modlitwa przed Spaniem
Boze, Ojcze nasz, przychodze zeby podziekowac Ci za Twoja milosc dzisiaj.
Diekuje ze moja rodzine i wszystkich przyjaciol ktorych mi dales.
Chron mnie w ciemnosci nocy, a rano zeslij Twoje swiatlo. Amen

