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Nabożeństwo grudniowe – do dzieciątka Jezus 
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce 

       
          Kult Dzieciątka Jezus - Pierwszymi czcicielami Dzieciątka Jezus byli Trzej Mędrcy ze 

Wschodu, którzy przybyli do groty betlejemskiej i złożyli hołd Nowonarodzonemu, a także 
pasterze, którzy przybiegli do żłóbka. Hołd Dzieciątku złożyli w dniu Jego Ofiarowania w 
świątyni jerozolimskiej starzec Symeon i Anna. Teologiczne pogłębienie czci Dzieciątka Jezus 
zawdzięczamy Ojcom Kościoła (święci Ireneusz, Ambroży, Augustyn i in.), których teksty 
włączano stopniowo do liturgii Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego czy Ofiarowania 
Pańskiego. Rozwijała się też twórczość poetycka oparta na tekstach ewangelicznych i 
apokryficznych. W średniowieczu kult kształtował się pod wpływem wzmożonego ruchu 
pielgrzymkowego do Betlejem i Jerozolimy oraz w szczególnym podkreślaniu 
człowieczeństwa Chrystusa. Adorowano Dzieciątko i starano się naśladować Jego cnoty, takie 
jak dobroć, miłość i pokora. Do rozwoju kultu przyczyniały się zakony, zwłaszcza 
franciszkanie i karmelici. 
 

Obietnice 
Dziecię Jezus uklękło w powietrzu, złożyło rączki do modlitwy i razem ze mną odmawiało 
Koronkę. Na słowa: „ Naucz kochać Boga”, wskazywało paluszkiem do góry i wówczas 
widziałam, jak otwierało się Niebo, a liczni Święci modlili się klęcząc. Na słowa te wszyscy 
kłaniali się do samej ziemi w stronę ognistego Tronu, gdzie blask był wielki i piękny. Gdy 
skończyłam Koronkę, Dziecię Jezus tak powiedziało: „ O cokolwiek będziesz prosiła, 
dam ci, otrzymasz. Ta koroneczka jest Moją Miłością. Niebo całe ją odmawia. 
To sobie zapamiętaj, nie odkładaj jej na potem, nie odmawiaj z niechęcią. 
Odmawiaj w rannych godzinach z sercem pełnym miłości. Ja tak chcę. Amen”. 

 

Obietnica Matki Boskiej: „Ktokolwiek będzie tą Koronkę odmawiał, w jakiej bądź sprawie, 
będzie szybko pomyślnie wysłuchany. Dzieciątko Jezus działa bezzwłocznie. Ojciec Niebieski 

niczego nie odmawia Dzieciątku Bożemu”. 
 

 
Litania do Dzieciątka Jezu 
 

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, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę,  
                                   prostych pastuszków za swych wielbicieli, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami. 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. 
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Od pychy żywota, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez niewinność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez prostotę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez pokorę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko, 
 

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!. 
 

P: Będę się radował w Panu. 
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim. 
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Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego 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 wielbić.  Amen. 

 
O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą 
Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania Twej świętej 
łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami i proszę o łaskę, 
abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam, przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w 
czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego 
jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.  Daj mi łaskę posiadania 
Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen. 
 

Tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą w 1638 roku  
Karmelicie ojcu Cyrylowi – modlącemu się w kaplicy klasztoru karmelitańskiego w Pradze 

 

Koronka do Dzieciątka Jezus 
 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

†1x Ojcze nasz: 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 pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†1x Zdrowaś Maryjo: 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. 

†Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

†10x Na małych: Boskie Serce Jezuska, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej, pobłogosław 

całą ludzkość, odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz nas kochać Boga. 

†Na dużych paciorkach i na zakończenie:  

†1x Ojcze nasz: 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 pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen. 

†1x Zdrowaś Maryjo: 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. 

†Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

†Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  
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