
Dekalog Wakacji 

czyli dziesięć 

wskazówek 

wakacyjnych.  
1.Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z 

Panem Bogiem. 

 

2. Nie zapomnij zabrać do plecaka 

medalika i książeczki do nabożeństwa. 

 

 

3. Zabierz wygodne buty, byś mógł dojść do kościoła. 

 

 

4. Kieruj się kompasem - sumieniem, modlitwą, a nigdy nie 

zbłądzisz. 

 

 

5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga. 

 

6. Dbaj o pokarm dla Ciebie i duszy, aby nie były głodne. 

 



7. Nie śmieć na postoju, ani we własnej duszy. 

 

8. Chodząc po lasach, górach, nie zagub własnej drogi. 

 

9. Nie przeklinaj, a raczej uśmiechaj się. 

10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży. 
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Modlitwa przed wyjazdem na wakacje 
Mam już wszystko spakowane. Pożegnam rodziców i wyjadę na wakacje. Cieszę się bardzo, choć będę trochę tęsknił. 

Całuję mój święty medalik. Będę go nosił, aby mi przypominał, że mieszkasz w moim sercu, a innym pokazywał, że 

jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za słońce, za morze, za lasy, za rzeki, za góry i jeziora, za kwiaty i śpiew ptaków. 



Wrócę bogatszy i za wszystko Tobie wdzięczny. Proszę Cię, zachowaj mnie od wszelkich niebezpieczeństw. Wiem, że 

teraz o Twoich przykazaniach będą mi przypominały drogowskazy, znaki drogowe, szlaki turystyczne, tablice 

informacyjne, a krzyże przydrożne o Twojej obecności. Dla wszystkich ludzi, których 

spotkam, chcę być radością, chcę być dla nich grzeczny i za wszystko wdzięczny. 

Rodzicom przyślę kartkę z pamięcią i pozdrowieniami. Ciebie, Panie, chcę wielbić z 

szumem morza, z zachodami słońca, z mgłą poranną, z powiewem wiatru, z potęgą gór, 

ze śpiewem ptaków, z wonią drzew i kwiatów, z szeptem wody w strumieniach i z 

tęsknotą za wielkimi wakacjami, kiedy przybędę do domu Ojca, aby zawsze być z Tobą, 

gdzie przygotowałeś mi miejsce. 

Modlitwa o mądre wykorzystanie urlopu 

Boże - Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi turystami i pielgrzymami w drodze do 

Twojego domu spraw, abyśmy w tej naszej wędrówce kierowali się Twoimi 

przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otaczającego świata. 

A to wakacyjne wypoczywanie niech będzie przedsmakiem wiecznego odpoczynku w 

Tobie. 

Modlitwa za tych, co nie wyjadą na wakacje 

Panie Jezu, bądź z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli morza i nie 

bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy nad jeziorami. 

Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam pomysły. 

Może się z nimi czymś podzielimy? Pomóż nam uczynić to z radością, dla Ciebie, Panie. Amen. 


