NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA PAŃSKIEGO

P.: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.
HYMN
Głos czysty płynie z niebios chmur,
ponury zgłuszył duchów wrzask.
Pasterzu, odpędź marę snu,
bo Jezus śpieszy pełen łask!
Baranek Boży śpieszy tu,
umorzyć darmo grzechów dług.
Łzy szczęścia toczą się bez słów,
że tak jest dobry Ojciec Bóg!
Ten bowiem, który stworzył świat,
Ciało swych sług przyoblec chciał.
Wśród ludzi stanął jako brat,
By zbawić, gdy już życie dał.
Z oczu Maryi spada łza
Z Ducha Świętego Owoc swój.
Poczęła; serce szczęściem drga
Syci je łask niebieskich zdrój.
Jej piersi czystej żywy dom
Na swą świątynię zmienia Syn.
W Jej sercu swój założy tron
Ono Mu nuci święty hymn.
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Niech chwała Ojcu zawsze brzmi
Synowi z Duchem Świętym wraz.
Na ziemi, w niebie, w równej czci
Po nieskończony wieków czas.
Amen.
ŚPIEW PO HYMNIE
Ref. Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
1. Raduj się Córko Syjonu
Śpiewaj w głos Miasto pokoju
Pan się przybliża do ciebie
i światłość rozbłyśnie słoneczna,
a wzgórza opłyną słodyczą,
Stok pagórków miód sączy i mleko.
Już nadchodzi Prorok Najwyższy
On jeden dźwignie znów Jeruzalem.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
2. Oto nadchodzi Pan Bóg,
potomek domu Dawida,
By władać z tronu.
Na ten widok drży,
radością bije nam serce.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
3. Oto przybywa Zbawiciel, obrońca ludu,
Święty Izrael, koroną królewską uwieńczon
Zapanuje od morza do morza
Z wód łożyska ponad szczyt najwyższej góry.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
4. Oto ukaże się Pan nasz,
On nas nie zawiedzie.
Gdyby odwlekał przyjść
Wyczekuj pilnie – czas krótki,
Tęsknota gna Go ku nam.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
5. Jak rosa spada na kwiecie,
Tak ciche nadejście Pana.
Sprawiedliwość rozświetli dni Jego
Oraz obfitość pokoju;
Wszyscy królowie Mu pokłon oddadzą,
wszystkie ludy służyć Mu będą.
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Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
6. Narodzi się nam Dzieciątko,
nazwane wprzód Bogiem mocy.
Samo zdobędzie tron złoty
Dawida, ojca swojego
Zawładnie nami.
Całe królestwo na barkach dźwignie swoich.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
7. Betlejem miasto Boga niebios,
z twych skał idzie raźnie ciebie Władca Izrael.
Pochodzenie Jego jeszcze przed początkiem wieczności,
zapanuje nad całym światem;
Zorza pokoju rozświetli ziemię,
Gdy się objawić raczy.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
24 grudnia:
Zgładzi dzień jutrzejszy nieprawość ziemi,
Bo zakróluje tutaj Zbawca całego świata.
Władcę i Króla narodów pójdźmy witać z pokłonem
Pan jest już blisko – pójdźmy wszyscy z pokłonem.
KANTYK
Wykonują na przemian: schola i wierni.
S.: Raduj się niebo i wesel się ziemio,
Gór korony cześć Panu dajcie.
W.: Wiecznych wzgórz spełnia się już pożądanie, *
Wdzięk i uroki nasycą doliny.
S.: Oto nadchodzi wreszcie Pan nasz miły, *
Biednym On najpierw litość okaże.
W.: Z rosą niebiosów, z błyskiem gwiazd na chmurach, *
W grotę skalistą zstąpi nasz Zbawiciel.
S.: Pamiętaj o nas, Panie, *
Przybądź tu do nas wraz z Twym Odkupieniem.
W.: Okaż nam swoje miłosierdzie, *
Zbawieniem swoim racz nas obdarować.
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S.: Ześlij Baranka, by zgładził grzech świata, *
Ze skał pustyni na Górę Syjonu.
W.: Przyjdź nas wyzwolić z wojskiem Twych aniołów, *
Okaż twarz swoją, a będziemy szczęśliwi.
S.: Racz nas nawiedzić w cichą noc pokoju, *
By serca ludzkie śpiewały radośnie.
W.: Na drogach świata daj znać ścieżkę, Panie, *
Która narody wiedzie do zbawienia.
S.: Okaż widomie światu swą potęgę, *
Jak zbawiasz, Panie, których ukochałeś.
W.: Przyjdź więc, o Panie, nie chciej dłużej zwlekać, *
Kajdany grzechu zerwij z rąk narodu.
S.: Z blaskiem Twej gwiazdy zstąp z ciemnych niebiosów – *
Skały topnieją czując Twe spojrzenie.
W.: Racz nas zachwycić tkliwością Twych oczu *
Znanych jedynie świętym Cherubinom.
S.: Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu *
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
W.: Jak na początku była tak i ninie, *
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
CZYTANIA
Następuje odpowiednie czytanie, po którym można wygłosić krótką homilię.
16 XII
CZYTANIE Ps 24, 1-10
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom
i nie przysięgał fałszywie.
Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
co szukają oblicza Boga Jakubowego.
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
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aby mógł wkroczyć Król chwały.
«Któż jest tym Królem chwały?»
„Pan, dzielny i potężny,
Pan, potężny w boju”.
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?”
„To Pan Zastępów: On sam Królem chwały”.
17 XII
CZYTANIE Mdr 9, 9-13.17-18
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną,
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.
Ona bowiem wie i rozumie wszystko,
będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
I będą przyjemne dzieła moje,
będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie
i stanę się godnym tronu mego ojca.
Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży
albo któż pojmie wolę Pana?
Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości,
nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,
a ludzie poznali, co Tobie przyjemne,
i wybawiła ich Mądrość.
18 XII
CZYTANIE Ps 48, 2-12
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze,
radością jest całej ziemi;
góra Syjon, kraniec północy,
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach
okazuje się obroną.
Oto bowiem złączyli się królowie
i razem natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,
zmieszali się i uciekli.
Drżenie ich tam chwyciło
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jak bóle kobietę, gdy rodzi,
takie – jak kiedy wiatr wschodni
druzgoce okręty z Tarszisz.
Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli,
w mieście Pana Zastępów,
w mieście Boga naszego:
Bóg je umacnia na wieki.
O Boże, rozważamy Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon,
niech się radują córki Judy
z powodu Twoich wyroków!
19 XII
CZYTANIE Iz 11, 1-9
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów
ani wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi.
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą pospołu
i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają morze.
20 XII
CZYTANIE Iz 22, 20-23
Tego dnia powołam sługę mego,
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Eliakima, syna Chilkiasza.
Oblokę go w twoją tunikę,
przepaszę go twoim pasem,
twoją władzę oddam w jego ręce:
on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem
oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu;
gdy on otworzy, nikt nie zamknie,
gdy on zamknie, nikt nie otworzy.
Wbiję go jak kolek na miejscu pewnym;
i stanie się on tronem chwały
dla domu swego ojca.
21 XII
CZYTANIE Ps 89, 9.12-19
Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.
Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;
Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia;
Ty stworzyłeś północ i południe;
Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia.
Ty masz ramię pełne potęgi,
mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.
Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo;
przed Tobą kroczą łaska i wierność.
Szczęśliwy lud, co umie się radować,
chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
Cieszą się zawsze Twoim imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,
a dzięki Twej przychylności moc nasza się wznosi.
Bo puklerz nasz należy do Pana,
a król nasz – do Świętego Izraela.
22 XII
CZYTANIE Ps 47, 2-10
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie «naszemu» Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
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Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga;
On zaś jest najwyższy.
23 XII
CZYTANIE Iz 7, 10-16
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to
głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!”.
Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.
Wtedy rzekł [Izajasz]:
„Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam
uprzykrzać się ludziom,
iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto PANNA pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem EMMANUEL.
Śmietanę i miód spożywać będzie,
aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.
Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło,
i wybierać dobro,
zostanie opuszczona kraina,
której dwóch królów ty się uląkłeś.
24 XII
CZYTANIE Ps 2, 1-8.10-12
Dlaczego narody się buntują,
czemu ludy knują daremne zamysły?
Królowie ziemi powstają
i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy Ich więzy
i odrzućmy od siebie Ich pęta!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,
a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i swą zapalczywością ich trwoży:
„Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Ogłoszę postanowienie Pana.
Powiedział do mnie:
„Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi!
Służcie Panu z bojaźnią
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i Jego stopy z drżeniem całujcie,
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,
gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.
Po czytaniu i homilii wszyscy wstają.
Przewodniczący śpiewa wezwanie, a następnie antyfonę przypisaną na dany dzień, po czyni
następuje śpiew Magnificat. W tym czasie Przewodniczący wraz z asystą okadza ołtarz.
WEZWANIE:
P.: Niech zstąpi ku nam Baranek bez zmazy, Wiekuisty Kapłan według obrządku
Melchizedeka. On jedynym Królem sprawiedliwości,
którego panowanie nie zna granic.
W.: Bogu niech będą dzięki.
ANTYFONY
16 XII

17 XII
Mądrości, która z ust Bożych wypływasz – Wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz,
Przybądź i naucz nas dróg roztropności – Wieczna Mądrości!
18 XII
O Adonai, Wodzu Izraela – Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela,
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem – Z silnym ramieniem
19 XII
Korzeniu Jesse, Tyś chorągwią ludów – Zamilkną króle na widok Twych cudów,
Przybądź i pośpiesz, użal się w złej doli – Wybaw z niewoli!
20 XII
Kluczu Dawidów, Izraela Boże – Co Ty otworzysz, nikt zamknąć nie może,
Przybądź, a wywiedź mocą Twej prawicy – Więźniów z ciemnicy!
21 XII
O Wschodzie Ranny, Światło Wiekuiste – Sprawiedliwości słońce promieniste,
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedzące – Nędznych tysiące!
22 XII
Królu Narodów, Tyś ich upragnieniem – Tyś jest węgielnym jedności kamieniem,
Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony – Będzie zbawiony!
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23 XII
Emmanuelu! Królu, Prawodawco! – Oczekiwanie narodów i Zbawco,
Przybądź i nasze wysłuchaj wołanie – Boże, nasz Panie!
24 XII
A kiedy wstanie świt na niebie naszym – Ujrzycie Króla, Pana nad panami,
Przychodzącego od Ojca Wiecznego – Boga naszego!
MAGNIFICAT

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
Którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
Na cały świat pokazał moc Swych ramion świętych,
Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
Bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.
Przewodniczący ponownie śpiewa Antyfonę, po czyni następuje modlitwa końcowa.
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K.: Módlmy się
Pośpiesz, prosimy Cię Panie, i nie zwlekaj. Potęgą Twej mocy z góry nas wspieraj, ażeby
przyjście Twoje ulgę przyniosło i pociechę tym, którzy dobroci Twojej zaufali. Który żyjesz i
królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.
W.: Amen.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Jeśli okoliczności za tym przemawiają, następuje adoracja Najświętszego Sakramentu, w
czasie której można posłużyć się tekstami modlitw zamieszczonymi poniżej.
MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS
O mój Boski Jezu, biedne Dzieciątko w żłóbku złożone, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy
Maryi, pobłogosław mnie Twą rączką i uczyń mnie małym, maleńkim w moim własnym
przekonaniu, abym mógł podobać się Tobie!
Uczyń mnie małym jak ziarnko piasku u stóp Twego krzyża, żebym mógł ukryć się w każdej
jego szczelinie!
Uczyń mnie małym, jak kropla wody, żebym się zagubił jak w oceanie miłości, w świętej
ranie Twego Boskiego Serca!
Uczyń mnie małym jak bluszcz, pnący się ku Tobie wzdłuż krzyża, bo jak długo będę pełzał
po ziemi, będzie okrywał mnie pył moich niedoskonałości.
Uczyń mnie małym, jak ten robak ziemski, czołgający się po drodze, którego depce bez
obawy stopa dziecka, abym zdeptany w mej miłości własnej mógł służyć Ci w pokorze.
LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS
Kyrie eleison,
Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas,
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga,
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, któreś stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, Mądrości Ojca Przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, w którym Ojciec upodobał sobie,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś obrało sobie prostych pasterzy za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, Skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, Źródło świętej miłości,
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Bądź nam miłościw,
przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw,
wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechu,
wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne Objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!
K.: Będę radował się w Panu.
W.: Będę weselił się w Bogu, Jezusie moim.
K.: Módlmy się:
Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubogiego i upokorzonego w
żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło
żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy
Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
W.: Amen.
MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY
16 XII
Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i
tęsknoty za Tobą oraz początek dzieła Odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość,
która kazała Ci „opuścić śliczne niebo i obrać barłogi”, aby nas uczynić dziećmi Bożymi.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
W tym miejscu można odczytać prośby do Dzieciątka Jezus złożone przez wiernych lub
odczytać niżej podane.
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O mocną wiarę,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
O dawanie świadectwa wierze,
O łaskę miłowania Ciebie,
O miłość w naszych rodzinach,
O łaski potrzebne nam do zbawienia,
O łaskę pełnienia Twojej woli,
O łagodność i cierpliwość,
O pokorę i prostotę,
O dar dobrej modlitwy,
O pokój dla świata,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
17 XII
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepokalana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku
Bożemu. Matko pięknej miłości, naucz nas miłować i wielbić Twojego Syna, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szczególny
sposób stały się Twoim udziałem.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Abyś oświecił nasz rozum,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
Abyś pobudził naszą wolę,
Abyś oczyścił ciało i uświęcił dusze nasze,
Abyśmy słuchali przełożonych,
Abyśmy pomagali podwładnym,
Abyśmy dbali o przyjaciół,
Abyśmy przebaczali wrogom,
Abyśmy zwyciężyli pożądliwość umartwieniem,
Abyśmy zwyciężyli skąpstwo jałmużną,
Abyśmy zwyciężyli gniewliwość łagodnością,
Abyśmy zwyciężyli oziębłość zapałem,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
18 XII
K.: Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od
Jego narodzenia w stajni betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawiedliwego życia.
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Stróżu Dziewicy i Potomku patriarchów, Wcielony Bóg nazwał Cię zaszczytnym imieniem
Ojca.
Naucz nas poznawać i wypełniać z ochotą Bożą wolę.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Uczyń nas roztropnymi w radach,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
Uczyń nas wytrzymałymi w niebezpieczeństwach,
Uczyń nas cierpliwymi w przeciwnościach,
Uczyń nas pokornymi w powodzeniu,
Uczyń nas skupionymi w modlitwie,
Uczyń nas wstrzemięźliwymi w posiłku
Uczyń nas dokładnymi w pracy,
Uczyń nas zdecydowanymi w zamiarach,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
19 XII
K.: Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adorowali Cię i nieustannie adorują aniołowie. W
dniu Twojego narodzenia mnóstwo zastępów anielskich wielbi Boga słowami: „Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi ludziom Jego upodobania”.
Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże za to, że dałeś nam siebie.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
O czystość sumienia,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
O skromność zachowania się i wyglądu,
O mowę bez zarzutu,
O uporządkowane życie,
O żal za grzechy,
O zwyciężenie pokus,
O opanowanie złych skłonności,
O nabywanie cnót,
O życie na Twoją chwałę,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
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20 XII
K.: Dzieciątko Jezus, urodziłeś się w ubóstwie, z ubogiej Dziewicy, bo kochasz ubóstwo.
Dlatego prości i ubodzy pasterze, powiadomieni przez aniołów, byli pierwszymi, którzy
mogli upaść przed Tobą na kolana i oddać Ci należny hołd. Spraw, aby misterium Twojego
ubóstwa również w naszym życiu było drogowskazem do Ciebie.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Pomóż nam czuwać nad popędami natury,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
Pomóż nam współpracować z Twoją łaską,
Pomóż nam w zachowaniu Twojego Prawa,
Pomóż nam w postępowaniu wysługującym zbawienie,
Pomóż nam, abyśmy uznawali Cię jako cel ostateczny,
Pomóż nam, byśmy wychwalali Cię jako ustawicznego Dobroczyńcę,
Pomóż nam, byśmy wyznali Cię jako miłosiernego Obrońcę,
Pomóż nam chcieć tego, czego Ty chcesz,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
21 XII
K.: Dzieciątko Jezus, Mędrcy nie szczędzili trudu w zdobywaniu wiedzy, w poszukiwaniu
prawdy. Myśl o Twoim narodzeniu kazała im podjąć trudy dalekiej podróży, która przywiodła
ich do Ciebie – Prawdy odwiecznej. Przekonani o tym upadli przed Tobą, oddając Ci hołd
jako Bogu, Królowi i Kapłanowi, składając godne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Daj nam
ducha Mędrców, abyśmy stale zdobywali świętą wiedzę i cieszyli się posiadaniem Ciebie.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Naucz nas, jak małym jest to, co ziemskie,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
Naucz nas, jak wielkim jest to, co Boskie,
Naucz nas, jak krótkim jest to, co doczesne,
Naucz nas, jak jest nieskończonym to, co wieczne,
Naucz nas miłości ku Tobie,
Naucz nas wstrętu do wad,
Naucz nas troski o bliźnich,
Naucz nas pogardy dla tego, co złe na świecie,
Prosimy Cię Dzieciątko Jezus!
K.: Módlmy się:
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Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
22 XII
K.: Dzieciątko Jezus, jesteś Królem nad wiekami, chociaż żłóbek jest Twoim tronem,
stajenka pałacem, a pasterze i bydlęta dworem. Spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do
Ciebie, coraz lepiej Ci służyli i wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy, szerzyli Twoje
Królestwo.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Prosimy Cię, abyśmy dobrze przygotowali się na śmierć,
Wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Prosimy Cię, abyśmy przejęli się lękiem Twojego sądu,
Prosimy Cię, abyśmy uniknęli potępienia,
Prosimy Cię, abyśmy osiągnęli niebo,
Prosimy Cię, abyśmy ofiarowali Tobie nasze myśli,
Prosimy Cię, aby nasze słowa mówiły tylko o Tobie,
Prosimy Cię, aby nasze uczynki byty zgodne z Twoją wolą,
Wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
23 XII
K.: Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej poznajemy naszą godność. Narodzony z
Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży złączony z naszym
człowieczeństwem. W ten sposób przebóstwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby
wyzwolić nas z mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić w dobrych
obyczajach. Uczyń nas przybranymi dziećmi życia wiecznego w niebieskiej chwale.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Prosimy Cię, abyś kierował nami w swojej mądrości,
Wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Prosimy Cię, abyś otaczał nas swoją sprawiedliwością,
Prosimy Cię, abyś pocieszał nas swoją dobrocią,
Prosimy Cię, abyś chronił nas swoją potęgą,
Prosimy Cię o światło dla sprawujących władzę,
Prosimy Cię o ulgę dla cierpiących,
Prosimy Cię o pociechę dla płaczących,
Prosimy Cię o otuchę dla wątpiących,
Prosimy Cię o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi,
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Wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
24 XII
K.: Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty przez swoje narodzenie z Dziewicy, jako
Człowiek i Bóg zarazem, posiadałeś serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w
żłobie ukazałeś nam zbawczą miłość swojego Serca.
Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj w nich niepodzielnie.
W.: Amen.
PROŚBY
Dzieciątko Boże wysłuchaj naszych próśb.
Prosimy Cię, o wzmocnienie naszej wiary,
Wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Prosimy Cię, o wspomożenie naszej nadziei,
Prosimy Cię, abyś uczynił naszą miłość ku Tobie bardziej gorącą,
Prosimy Cię, abyśmy jeszcze bardziej żałowali za nasze grzechy,
Prosimy Cię, abyśmy uwielbiali Cię jako cel ostateczny,
Wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
K.: Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zbawienia zesłałeś nam swego Syna;
przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.
W.: Amen.
Źródło: Agenda Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Kraków 2008, s. 294-330.
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