
DEKLARACJA
DZIECI¢CEJ KRUCJATY

NIEPOKALANEJ

MODLITWA

OFIARA

WSTRZEMI¢èLIWOÂå

SKROMNOÂå

Nie l´kajcie si´!
Niepokalana zwyci´˝a!

Imi´ i nazwisko: …………………………..............................
Rok urodzenia: ………… Klasa/szko∏a ………………..........
Adres: ……..............….......................................................
..........................................................................................
Parafia: ………………….....................................................
Diecezja: ……………..........................................................

Data: …………..…… Podpis: ………...……………….........

Zg∏oszenie oddajemy osobom odpowiedzialnym za szerzenie Dzieci´cej
Krucjaty, np. w czasie rekolekcji Ruchu Âwiat∏o–˚ycie; w parafiach, w sanktu-
ariach albo przesy∏amy na adres:
Sekretariat Krucjaty Niepokalanej, ul. Dworek 12, 44–200 Rybnik.
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Zg∏oszenie przystàpienia
do Dzieci´cej Krucjaty Niepokalanej

Zg∏aszam, ˝e pragn´ nale˝eç do Dzieci´cej Krucjaty
Niepokalanej i postanawiam, ˝e b´d´ codziennie odma-
wiaç przynajmniej jednà dziesiàtk´ ró˝aƒca, podejmowaç
ofiar´ w intencji nawrócenia grzeszników, a tak˝e zacho-
wywaç wstrzemi´êliwoÊç i skromnoÊç. W miar´ moich
mo˝liwoÊci, w ka˝dà pierwszà sobot´ miesiàca pragn´
wziàç udzia∏ we Mszy Êwi´tej i przystàpiç do Komunii Êwi´-
tej, by wynagradzaç za zniewagi wyrzàdzone Niepokala-
nemu Sercu Maryi.

ProÊba do rodziców

Z radoÊcià pragn´ poinformowaç Mam´ i Tat´, ˝e nale˝´ do
Dzieci´cej Krucjaty Niepokalanej, której cz∏onkowie zobowiàzu-
jà si´ do:

– odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiàtki ró˝aƒca,
– podejmowania codziennej ofiary w intencji nawrócenia

grzeszników,
– zachowywania wstrzemi´êliwoÊci i skromnoÊci w swoim ˝yciu,
– ucz´szczania, w miar´ mo˝liwoÊci, w pierwsze soboty miesià-

ca na Msze Êw., aby przyjàç Komuni´ Êw. jako wynagrodzenie za
zniewagi wyrzàdzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

Kochani Rodzice! Prosz´ Was, pomó˝cie mi w wype∏nianiu mo-
ich zobowiàzaƒ. Pragn´ wzrastaç duchowo pod opiekà Matki Bo-
˝ej oraz byç Jej i Waszà radoÊcià. 

...........................................
(ProÊb´ nale˝y podpisaç i oddaç rodzicom)

POSTANOWIENIE DZIECI¢CEJ
KRUCJATY NIEPOKALANEJ

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam
uczyniç wszystko, co le˝y w mojej mocy, aby moja Ojczyzna
i ca∏y Êwiat by∏y rzeczywistym Królestwem Twojego Syna
i aby nikt nie sprzeciwia∏ si´ Jego woli i nie obra˝a∏ Go
grzechami. Dlatego poÊwi´cam si´ i oddaj´ Tobie. Prosz´
Ci´, abyÊ odtàd uwa˝a∏a mnie za swojà w∏asnoÊç i narz´-
dzie.

Matko NajÊwi´tsza, chcàc ucieszyç Twe Serce, z Twojà
pomocà pragn´:

– odmawiaç codziennie przynajmniej jednà dziesiàtk´
ró˝aƒca,

– podjàç codziennie jakàÊ ofiar´ za grzeszników,
– ze wszystkich swoich si∏ dbaç o czystoÊç serca, 
– nie u˝ywaç alkoholu, papierosów i innych Êrodków,

które zniewalajà i poni˝ajà cz∏owieka,
– swoim przyk∏adem zach´caç innych do wstrzemi´êli-

woÊci i skromnoÊci.
Pragn´ równie˝, w miar´ moich mo˝liwoÊci, w ka˝dà

pierwszà sobot´ miesiàca wziàç udzia∏ we Mszy Êwi´tej
i przystàpiç do Komunii Êwi´tej, by wynagradzaç zniewagi
wyrzàdzone Twemu Niepokalanemu Sercu.

Ponadto pragn´ obecnie i w przysz∏oÊci nale˝eç do ja-
kiejÊ wspólnoty, która pod opiekà KoÊcio∏a b´dzie szerzyç
czeÊç Niepokalanej. 

Matko NajÊwi´tsza, przyjmij te moje postanowienia i do-
pomó˝ mi zawsze prowadziç pi´kne i czyste ˝ycie Dziecka
Bo˝ego. W imi´ Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen.
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