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BÓG   NAS   KOCHA 

Niepojęta miłość Boga do człowieka została 
objawiona w zdumiewający sposób - poprzez tajemnicę 
Wcielenia. Oto Syn Boga w imię miłości do Ojca i 
ludzi stał się człowiekiem. Ukrył cały majestat swej 
Boskości w człowieczeństwie i ukazał jak na ziemi 
sparaliżowanej grzechem, może żyć sprawiedliwe 
dziecko Boga. 

Celem Nabożeństwa Miłości do Dzieciątka Jezus jest 
nieustanne kontemplowanie niepojętego cudu tajemnicy 
Wcielenia. Tekst Nabożeństwa jest nowym ujęciem 
tradycyjnego w Rodzinie Zakonu Karmelitańskiego 
wielbienia miłości Wcielonej. 
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NABOŻEŃSTWO DROGI 
BETLEJEMSKIEJ 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Na początku było Słowo, a Słowo było 
u Boga.   I  Bogiem było Słowo. 

Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życic, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 

Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do Swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. 
/J 1, 1-5, 10-12/ 
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Tajemnica I 
 

 
WCIELENIE SŁOWA 

 
 
 
 
 Dziecię Jezu, Jedonrodzony Synu Boga, który przyjąłeś 
w łonie Matki Dziewicy postać sługi, daj nam zrozumieć 
wartość pokornej miłości. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, 

 R. Naucz nas miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 
 
 
By narodziła się miłość, 
By się narodził w nas Chrystus, 
Zwiastowań ciszą szczęśliwą, 
Pokorną, jasną i czystą. 
Wyjść trzeba Bogu naprzeciw, 
Otworzyć duszę swą całą, 
By w sercu jak w Nazarecie 
Dziś Słowo Ciałem się stało. 
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Tajemnica II 
 
 
 
 

NAWIEDZENIE 
 

 
Dziecię Jezu,  mieszkające w łonie Matki,  i 

uświęcające Jana Chrzciciela w łonie św. Elżbiety, 
błogosław wszystkim, matkom które oczekują 
narodzenia dziecka, by umiały otoczyć je miłością. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz 
nas miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Miłość cierpliwa - gdy  czeka 
W drzwiach serca czujnym obliczem, 
By w kruchych kształtach człowieka 
Rozpoznać Twą tajemnicę - 
By iskrę życia uchronić 
Na wieczną radość i chwałę, 
Daj ojcom moc Twoich dłoni, 
Daj matkom serca wspaniałe. 
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Tajemnica III 

 
 
 

OCZEKIWANIE NARODZENIA 
 
 
 
 Dziecię Jezu, uszczęśliwiające Matkę przez dziewięć 
miesięcy wyczekiwania na Twe narodzenie, wspieraj 
nasze serca nadzieją spełnienia Twoich obietnic. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 
 
 
Nadzieja gwiazdą rozbłyska, 
Jaśniejsza im noc ciemniejsza – 
Twoja obecność tam bliższa, 
I miłość Tobą mocniejsza. 
Miłość cierpliwa i szczera,  
Miłość ofiarna i cicha 
Na tobie serce opiera, 
I Twoją łaską oddycha. 
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Tajemnica  IV 

 

NARODZENIE 

 
Dziecię Jezu, które wybrało ubogą stajnię na 

miejsce swego narodzenia, udziel nam łaski 
umiłowania ewangelicznie rozumianego ubóstwa. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz 
nas miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Uboga Twoja stajenka, I Matka Twoja 
uboga, Wolnością serca wskroś piękna, 
Czystością okryła  Boga. O, daj  nam serca  
i oczy, I dłonie piękne ubóstwem, Abyś w 
narodzin Twych nocy Mógł własnym 
okryć nas Bóstwem. 
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Tajemnica V 

 
 
 

NADANIE   BOŻEJ   DZIECINIE IMIENIA  
JEZUS 
 
 
 

Dziecię Jezu, otrzymujące w ósmym dniu po narodzeniu 
Imię, które oznacza Zbawiciel, wypełnij nasze serca 
wdzięcznością za nasze zbawienie. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Naucz nas,  Panie,  miłować. Odziej  nas Twoją 
pięknością. Naucz za wszystko dziękować, 
Serca  rozśpiewaj  wdzięcznością, Abyś Twym 
Boskim Imieniem Mógł nas podpisać na 
wieczność, Daj pełne  Ciebie sumienie, 
Dziecięcą daj sercom wdzięczność. 
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Tajemnica VI 
 
 
 
 

POKŁON   MĘDRCÓW 
 
 
 

Dziecię Jezu, Ty przyjąłeś pokłon wiary trzech Mędrców, 
wzmocnij naszą wiarę, która jest fundamentem miłości. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Miłość nie szuka poklasku, 
Ni pychą się nie unosi. 
Tym jest piękniejsza Twą łaską 
Im pełniej Twą chwałę głosi. 
Daj  sercom wzrok pełen wiary, 
Twą oświecony mądrością, 
Byś Sam był Ojcu w nas Darem,  
A my - Twych oczu radością!  
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Tajemnica VII 
 
 
 

OFIAROWANIE 
 

 
 

Dziecię Jezu, wykupione w świątyni za dwa młode gołębie, 
udziel nam daru zrozumienia ducha ofiary, bez której nic 
ma miłości. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Miłość  nie szuka swojego, I gniewem się nie 
unosi -Podnosi serce do  nieba, Wszystko  u 
Ojca wyprosi. A nawet „mieczem"  zraniona, 
Na objawienie serc  nędzy -Jak dziecko w 
Ciebie wtulona, Wszystko przetrzyma!  - 
Zwycięży!.. 
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Tajemnica VIII 

 
 
 

UCIECZKA   DO   EGIPTU 
 
 
 
 

Dziecię Jezu, uciekające przed złym Herodem, wypełnij 
nasze serca mądrością potrzebną do obrony skarbu miłości 
przed zakusami czyhającego na nią zła. 

V.   Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Miłość, gdy  trzeba - ucieka. Mądrością serca, 
zwycięża. A gdy powróci z daleka -
Dojrzała, piękna  i mężna!.. O, prowadź 
ścieżką mądrości, Choćby wśród nocy 
wygnania, Bo nie ma większej  radości Nad 
wierność dla miłowania. 
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Tajemnica IX 
 
 
 

POBYT   W   EGIPCIE 
 
 
 

Dziecię Jezu, wraz z Matką i św. Józefem tułające się na 
obczyźnie, daj nam zrozumieć, że naszą prawdziwą 
Ojczyzną jest Dom Miłości, Dom Twego Ojca. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Gdy ból  nam serca  oczyści, Gdy  je 
przemieni  Moc Święta, Dom  Ojca jest 
laki bliski, Tu  złego się nie pamięta. 
Rodzinna pełnia radości! -Dom  Ojca - 
Dom  Miłowania! Naucz nas  takiej 
miłości, Za cenę Twego wygnania. 
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Tajemnica X 
 
 
 

POWRÓT   Z   EGIPTU 
 
 
 

Dziecię Jezu, powracjące z Rodzicami do Nazaretu, daj nam 
Twoją wytrwałość w kroczeniu drogą miłości. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Znużony drogą powrotu, O, Boski Synu, 
Jezusie, Daj  iść za Tobą tęsknotom 
Mojego serca i duszy. Daj  miłość, co 
wszystko znosi, Cichą ofiarność miłości -
I  rozmodlenia daj  głosem Zanurzać serce 
w wieczności. 
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Tajemnica XI 
 
 
 

ŻYCIE   W   NAZARENSKIM   DOMU 
 

 

 
Dziecię Jezu, uświęcające w Nazarecie życic rodzinne i 

zwyczajną ludzką pracę, pomóż nam zamienić nasze 
obowiązki w akt miłości. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości  

Zdrowaś Maryjo... 

W Twą się codzienność ukryję,  
By stopy Twoje całować, 
O Jezu,  Synu  Maryi, 
Daj miłość Twą naśladować. 
O, Boże, Słowo Wcielone, 
Ukryte w ciszy Nazaret, 
Niech serce w Ciebie wpatrzone 
Codziennym stanie się darem. 
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Tajemnica XII 
 
 
 

ZNALEZIENIE   W   ŚWIĄTYNI 
 
 
 
 

Dziecię Jezu, pouczające Swych ziemskich Rodziców, 
że w sprawach Ojca być powinieneś, pomóż nam w 
pełnieniu Woli Ojca Niebieskiego, która zawsze jest 
miłością. 

V.  Naucz nas miłości,  o Dziecię Jezu, R. Naucz nas 
miłości. 

Zdrowaś Maryjo... 

Twa miłość wierna do końca, Nawet gdy serca 
drżą lękiem. Mądrością - „Być w sprawach 
Ojca", Dać się odnaleźć w ich pięknie. Napełnij 
serca i oczy Mądrością Twojej miłości, Gotowej 
trwać w dzień i w nocy Pośród uczonych i 
prostych. 
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V. A Słowo Ciałem się stało 
/Alleluja/. 
R. I zamieszkało między nami 
/Alleluja/. 

Wszechmogący, wieczny Boże, Panie nieba i ziemi, 
który się objawiasz ludziom prostym, daj nam prosimy, 
abyśmy z należną czcią rozpamiętując najświętsze 
tajemnice miłości Twego Syna, Dzieciątka Jezus, 
godnie Je naśladowali, i szczęśliwie mogli dojść do 
królestwa niebieskiego, które jest przyobiecane 
pokornym. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

OFIAROWANIE   DZIECIĄTKU   JEZUS 
DROGI   BETLEJEMSKIEJ 

Ofiaruję Ci, o Najsłodszy Jezu, te rozważania, na 
uczczenie miłości w tajemnicach Twego wieku 
dziecięcego i pokornie Cię proszę, racz przyjąć tę 
modlitwę, wedle Twojej nieskończonej łaskawości i 
racz mi udzielić tych cnót, które są właściwe 
miłującym dzieciom, tj. czystości, posłuszeństwa i 
szczerości. 

Zgotuj sobie mitc mieszkanie w sercu moim, oczyść je 
ze wszystkich uczuć wyniosłych i przewrotnych, a 
przyozdób cnotami Świętych, ażebym Ci się podobał już  
w  tym  życiu,  i  był  złączony  z  Tobą więzami miłości na 
wieki wieków. Amen. 
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LITANIA   O   NAJŚWIĘTSZYM   IMIENIU JEZUS 

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba,  Boże,  zmiłuj się nad  nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Jezu, Synu  Boga żywego, 
Jezu jasności ojcowska, 
Jezu, blasku śwatła  wiecznego, 
Jezu,  królu chwały, 
Jezu, słońce sprawiedliwości, 
Jezu, Synu  Maryi  Panny, 
Jezu najmilszy, 
Jezu przedziwny, 
Jezu, Boże mocny, 
Jezu, Ojcze przyszłego wieku, 
Jezu, wielkiej rady Zwiastunie, 
Jezu najmożniejszy, 
Jezu najcierpliwszy, 
Jezu najposłuszniejszy, 
Jezu, cichy i pokornego serca, 
Jezu, miłośniku czystości, 
Jezu, miłośniku nasz, 
Jezu, Boże pokoju, 
Jezu, dawco żywota, 
Jezu, cnót przykładzie, 
Jezu, żarliwy dusz miłośniku, 
Jezu, Boże nasz, 
Jezu, ucieczko nasza, 
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Jezu, Ojcze ubogich, 
Jezu, skarbie wiernych, 
Jezu, dobry pasterzu, 
Jezu, światłości prawdziwa, 
Jezu, mądrości wieczna, 
Jezu, dobroci nieskończona, 
Jezu, drogo i żywocie nasz, 
Jezu, wesele Aniołów, 
Jezu, królu Patriarchów, 
Jezu, mistrzu Apostołów, 
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, 
Jezu, męstwo Męczenników, 
Jezu, światłości Wyznawców, 
Jezu, czystości Dziewic, 
Jezu, korono wszystkich Świętych, 
 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu, 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu, 
Od wszelkiego złego, wybaw nas Jezu 

Od grzechu każdego 
Od gniewu Twego 

Od sideł szatańskich 
Od ducha nieczystości 
Od śmierci wiecznej 
Od zaniedbania natchnień Twoich 
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego 

Przez narodzenie Twoje 

Przez dziecięctwo Twoje 
Przez najświętsze życie Twoje 
Przez prace Twoje 

Przez cierpienia  i mękę Twoją 
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Przez krzyż i opuszczenie Twoje 

Przez omdlenie Twoje 
Przez śmierć i pogrzeb Twój 
Przez, zmartwychwstanie Twoje 

Przez wniebowstąpienie Twoje 
Przez Twoje Ustanowienie Najświętszego Sakramentu 

Przez radości Twoje 
Przez chwałę Twoją 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Jezu, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Jezu, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami, Jezu. 

V. Jezu, usłysz nas 

R. Jezu, wysłuchaj nas. 
V. Jezu cichy i pokornego Serca,. 
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

Módlmy się: 

Panie  Jezu Chryste,  któryś  rzekł :  Proście,  a 
otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie 
wam otworzone; błagamy Cię, daj nam proszącym Boskiej 
Twej miłości uczucie, abyśmy Cię c a ł y m s e r c e m,  u s t y  i  
u c z y n ki e m  mi ł o wa l i  i w chwaleniu Ciebie nigdy nie 
ustawali. 

Świętego Imienia Twego bojaźnią oraz miłością ustawiczną 
racz nas obdarzyć, o Panie, ponieważ tych nigdy z opieki 
Twej nie wypuszczasz,  których w gruntownej miłości 
Twojej utwierdzasz. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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PIEŚNI DO DZIECIĄTKA JEZUS  
Królu mej duszy 
1 Królu mej duszy, Boża Dziecino, 

Ty wciąż królujesz, choć wieki płyną. 
Choć książę świata swe hufce mnoży, 
Tyś niezwyciężon, boś Synem Bożym! 

2 Do Ciebie serca idą miłością! - 
Tyś naszą mocą, Tyś Opatrznością. 
Niebo i ziemia są w ręce Twojej, 
Królujesz - łaską, rządzisz - pokojem. 

3 Niech Twa Wszechmocna rączka Dziecięca 
Wieczną miłością zjednoczy serca, 
Byśmy wielbili tu i w wieczności 
Najświętszą Trójcę - ŹRÓDŁO MIŁOŚCI. 

Amen. 
 

Słonko zaszło za górami 
Słonko zaszło za górami, ziemię tuli cicha noc, 
Dziecię Jezu z Aniołami nucą Tobie: 
Dobranoc. 
Błyszczą gwiazdki na błękicie, 
O, jak wielka Twoja moc, 
Spojrzyj Jezu, na Twe dziecię, 
Daj mi Jezu, dobrą noc. 
Przed ołtarzem lampka cicha, płonie Tobie całą noc 
I Anieli nucą z cicha 
Dziecię Jezu, dobranoc. 
Świat pogrążon w śnie głębokim, 
Wszystko trzyma Twoja moc. 
Mnie i wszystkim moim drogim 
Daj o Jezu, dobrą noc. 
Chwalić będę Cię na nowo 
Jutro gdy powstanę z snu. 
Choć się żegnam teraz z Tobą 
Serce me zostaje tu. 
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Mój mały Królewiczu 
1. Mój mały Królewiczu choć nie masz 

berła i korony, lecz ja cię kocham za 
to, że masz serce pełne pokory. 

Twe serce wszystkich kocha, wszystkich Panie. Bo 
Twoje serce, to serce Dobrego Boga. 

2. Mój mały Królewiczu 
chociaż w stajni rodzisz się, 
lecz ja Cię kocham za to, 
że przyszedłeś zbawić mnie. 

3. Mój mały Królewiczu 
do Ciebie każdy może przyjść, 
 lecz ja Cię kocham za to, 
 że w mym sercu możesz być.  

Lulajże Jezuniu... 
Lulajże Jezuniu Dziecino Boska. Do Ciebie się garnie dziś 
cała Polska. 

Ref: Lulajże Jezuniu na Polskiej ziemi 
choć głodno i chłodno lecz między swymi. 
 

Gdy Boża Dziecina na świat przychodzi 
w naszych sercach Polskich radość się budzi. 

Refren: Lulajże Jezuniu... 
 

Lulajże Jezuniu, dziś w Polskich domach, By Cię nie 
zabrakło wśród nasnikomu. Refren: 

Refren: Lulajże Jezuniu... 
 

Pomóż Jezusieńku i dodaj siły, Byśmy w swej Ojczyźnie 
radośniej żyli. 

Refren: Lulajże Jezuniu... 
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Zaśnij Dziecino święte Dziecię 
I. Zaśnij Dziecino święte Dziecię, 
Tyś nam pociechą w tym świecie 

Ref. Zmróż oczęta swoje, Tyś serce moje, 
Modlitwa Twoja niech uśpi Cię 

II. Wznieś rączkę Swoją, błogosław nam, 
Całe swe życie tobie oddam. 

Maleńki, kochany, najmniejszy 
Ref: Maleńki, kochany, najmniejszy 
Z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka. 
Maleńki, a przecież największy, 
Odwieczny, najbardziej współczesny. 
I. Biała ziemia prosi Ciebie Jezu, 

Abyś ludziom serce dzieci dał 
Biała ziemia prosi Cię Maleńki, 
Abyś sercem świata został sam. 

II. Rozświeć myśli wszystkich ludzi, Panie 
I kryształów lodu daj nam blask 
Obmyj nasze słabe ludzkie serca 
A nam swoje Boskie serce daj. 

 
Jam dzieckiem Twym 

Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze 
Wyciągam swe ręce do nieba, Aby przytulić 
Jezusa. 
 
Zobaczcie jak wielką miłość 
Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował 
nam 
Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował 
nam 

Byśmy dziećmi Boga mogli być 
Byśmy dziećmi Boga mogli być 
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UWIELBIENIA DZIACIĄTKA JEZUS - 1 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga żywego, 
bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, jasności Ojca Przedwiecznego, 
Boskie Dzieciątko, najmilszy Synu Maryi Panny,  
Boskie Dzieciątko, najpiękniejszy spośród synów ludzkich,  
Boskie Dzieciątko, największy Miłośniku ludzi,  
Boskie Dzieciątko, niepokalany Baranku ofiarowany za 
grzechy, 
Boskie Dzieciątko, przedziwny Nauczycielu świętości,  
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie wszystkich narodów,  
Boskie Dzieciątko, upragniony Zbawicielu świata,  
Boskie Dzieciątko, Przyjacielu ubogich i maluczkich,  
Boskie Dzieciątko, Dawco wszelkiego błogosławieństwa,  
Boskie Dzieciątko, jedyna miłości i wesele wiernych, 

 
 

W. Słowo stało się Ciałem,  

O. I zamieszkało między nami. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący wieczny Boże, któryś tak nas umiło-
wał, że Syna Swego zesłałeś na ziemię; naucz nas z należną 
czcią uwielbiać święte tajemnice Dzieciątka Jezus i wstę-
pować w Jego ślady, abyśmy podobali się Tobie i otrzymali 
życie wieczne. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 
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UWIELBIENIE DZIECIĄTKA JEZUS - 2 
Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
Synu Ojca Przedwiecznego   kocham i wielbię Ciebie. 

Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca. 

kocham i wielbię Ciebie. 

Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
jedyna nasza drogo do domu Ojca Niebieskiego. 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, przychodzące w mocy 
Ducha Świętego. 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, odwieczna Światłości. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, dla którego został 
stworzony cały świat. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, potomku Niewiasty 
miażdżącej głowę węża piekielnego. 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, wzorze naszego oddania się 
Maryi w niewolę miłości. 

kocham i wielbię Ciebie, 
Najświętsze Dzieciątko Jezu, błogosławiące św. Elżbietę i 
wszystkie matki oczekujące potomstwa. 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, Światło nocy betlejemskiej. 

kocham i wielbię Ciebie. 
Najświętsze Dzieciątko Jezu, przynoszące na ziemię 
pokój ludziom dobrej woli. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, powierzone przez Boga Ojca 
opiece świętego Józefa. 

kocham i wielbię Ciebie.  
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Najświętsze Dzieciątko Jezu, z miłością przyjmujące 
pasterzy i wszystkich ubogich. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, otrzymujące dary serc Trzech 
Króli  
i wszystkich narodów. 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, wypędzone z serc 
opanowanych przez szatana i grzech „herodów". 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
szukające pokarmu miłości w naszych domach. 

kocham i wielbię Ciebie. 
Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
szukające ciepła miłości w naszych sercach. 

kocham i wielbię Ciebie. 
 Najświętsze Dzieciątko Jezu, obecne w rodzinach 
złączonych modlitwą. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, nadziejo i pociecho chorych 
i starszych. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
przez Twą ucieczkę do Egiptu - pociecho wygnańców z 
Ojczyzny. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
radości rodziców w Nazarecie. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, 
Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, nauczycielu życia 
całkowicie poświęconego Bogu. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, „rodzące się " w tajemnicy 
Mszy świętej na ołtarzach świata.    kocham i wielbię Ciebie. 
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Najświętsze Dzieciątko Jezu, spragnione wielkiej miłości 
kapłanów. 

kocham i wielbię Ciebie. 
Najświętsze Dzieciątko Jezu, oddające się nam w 
Chlebie-Hostii świętej. 

kocham i wielbię Ciebie.  
Najświętsze Dzieciątko Jezu, swoim Sercem ogarniające 
nas i wszystkich ludzi. 

kocham i wielbię Ciebie. 
Najświętsze Dzieciątko Jezu, nasza Miłości teraz i na 
wieki. 

kocham i wielbię Ciebie. 

W. Jezu cichy i pokorny Sercem. 
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

Módlmy się: 
Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych 
serc jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej mi-
łości i łasce, a gdy staniemy się „jak dzieci" czyści i ufni, przyj -
mij nas do Nieba, w którym mieszkasz i królujesz wraz ze 
swoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen 
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