Modlitwa Szkoly St.Ambrose
Bless our school, that by working together and
playing together, we may learn to love one
another and follow the example of Jesus.
Amen

Poblogoslaw nasza szkole, bysmy przez wspolna
prace i wspolna zabawe, mogli uczyc sie
wzajemnej milosci i podazali za przykladem
Jezusa.
Amen

Thank You for the world so sweet,
Thank You for the food we eat,
Thank You for the birds that sing,
Thank You God for everything.
Amen
Dziekujemy za ten piekny swiat,
Dziekujemy za jedzenie, ktore dostajemy,
Dziekujemy za spiewajace ptaki,
Dziekujemy Ci Boze za wszystko!
Amen

At the end of the day, we sit and say, thank You
God for a lovely day.
Amen
Na koniec dnia siadamy i mowimy: Dziekujemy
Ci Boze za wspanialy dzien.
Amen

Ojcze nasz
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.
For thine is the kingdom, and the power, and the
glory,
for ever and ever.
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 od złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo
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
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

Dear Lord Jesus take my hand, I'm going to a foreign land.
One not ruled by king or preacher, but someone with the name of teacher.
My parents say that I'll have fun; I'll sing and skip and play and run.
But I’m scared because I don't know just what to do or where to go.
So please Lord Jesus hug me tight and keep me in your loving sight.
For with you by my side today, I know that I will be okay.
Amen.
Drogi Panie Jezu wez mnie za reke, ide do innej krainy.
Takiej, gdzie nie rzadzi krol, tylko ktos nazywany nauczycielem.
Rodzice mowia, ze bedzie wesolo, bede spiewac i skakac, bawic sie i biegac.
Ale boje sie, bo nie wiem, co robic i gdzie isc.
Wiec prosze Panie Jezu, przytul mnie mocno i opiekuj sie mna.
Bo przy Tobie wiem, ze wszystko bedzie dobrze.
Amen.

