
1.KOLĘDA 

 

 

Panie  Jezu  obecny Tu w Przenajświętszym Sakramencie -  

przychodzimy  do Ciebie  z  radością  w  sercu, by  na  progu Nowego  

Roku prosić  o  Twoje błogosławieństwo. 

 

Kiedy Anioł  Gabriel  zwiastował Pannie Maryi Twoje  Poczęcie                 

i  Narodzenie, zapowiedział  również, że  otrzymasz  imię  JEZUS -  

to  znaczy  Zbawiciel. 

 

Błogosławimy Cię  we  wszystkim, co  istnieje  na  niebie  i  na  ziemi. 

Kochamy Cię  i  wielbimy nad  wszystko. Bądź  naszą  największą  

miłością, naszą  Drogą, Prawdą  i Życiem.  

 

 

2.KOLĘDA 

 

Panie  Jezu, 

dla  naszego  Zbawienia stałeś  się  człowiekiem. 

Przyszedłeś  do  nas  nie  ze  względu  na  nasze  sprawiedliwe 

uczynki, lecz  ze  swego  miłosierdzia. 

Stałeś  się  człowiekiem  z bezinteresownej  miłości  do  nas. 

Byliśmy  zagubieni. Przez  grzech  pierworodny byliśmy  dziećmi   

gniewu, a Ty  przyszedłeś  od Ojca Przedwiecznego, aby  nas  zbawić. 

 

3.KOLĘDA 

Boże - nieskończony, bezgraniczny, wieczny, wszechmogący - 

ukryłeś  całą swoją  moc i  majestat i  stałeś  się dzieciątkiem. 

Upodobniłeś  się  do  nas  ludzi,  aby  być  bliżej nas. 

Wstąpiłeś w  dziewicze łono  Maryi, urodziłeś  się  ubogiej  stajence. 

Przyjąłeś w  życiu  postać  sługi, nie  skorzystałeś  ze  sposobności, by  

być  na  równi  z  Bogiem. Uniżyłeś  samego  siebie, byłeś  posłuszny  

Ojcu aż  do śmierci. 

Dlatego Bóg  Cię  wywyższył ponad  wszystko. Wywyższył Twoje  

Imię  ponad  wszystkie imiona - aby  na  imię  Jezus zgięło  się  każde  

kolano. 

 



 

4 KOLĘDA 

 

Boże. 

Ty  dałeś  Swojego  Syna jednorodzonego  na  odkupienie  rodzaju  

ludzkiego. Obdarzyłeś  go  imieniem  Jezus. 

 

Imię  Jezus  jest najkrótszą, najprostszą ale  też  najpotężniejszą formą  

modlitwy. 

Za  każdym razem, kiedy mówimy „Jezu”, odmawiamy  żarliwą  

modlitwę o wszystko, czego  tylko  potrzebujemy. 

 

Panie  Jezu  Chryste, 

Już  przy  przyjściu na  świat  ofiarowałeś się Boskiemu  Ojcu.                 

W żłóbku  rozpocząłeś  ofiarę życia przyjąwszy  postać  sługi.                

Na  krzyżu  dokonałeś  ofiary - stałeś  się  posłuszny  aż  do śmierci.  

Codziennie  odnawiasz  swą  zbawczą  ofiarę na  ołtarzach,  gdzie 

Twoje Bóstwo i Człowieczeństwo  ukrywasz  pod  postaciami  Chleba 

i Wina 

Co  możemy Ci  dać  Panie  za  wszystko  co  uczyniłeś? 

Pragniemy  sławić  Twoje  Imię przez  wszystkie  wieki. 

 

 

 

. 

 

 

5 KOLĘDA 

 

Panie  Jezu Chryste, 

 

Z  zatroskaniem  i niepewnością  spoglądamy  w  czas, który  jest  

przed  nami. Z  ufnością chcemy  wejść  w  nowy  rok. Twemu  

Boskiemu  sercu  polecamy siebie  samych  i  naszych  bliskich, 

naszych  przyjaciół  i  nieprzyjaciół, naszą  parafię  i naszą  diecezję 

nasz  naród, Kościół  i  ludzkość. 

 



Patrzymy  w  przyszłość jak  w  mgłę i z  troską  oczekujemy  czasu, 

który  nadejdzie. W  niepewności  stawiamy nasze  kroki. Lecz  Ty  

wiesz  wszystko. Ty  jesteś  między  nami - dlatego  nie  chcemy  się  

trwożyć. Jesteś Chryste  naszą  ostoją, mocą  i wsparciem. 

Z  początkiem  roku  stajemy  przed  Tobą. 

Bądź  nam  orędownikiem  u  Ojca. Wstawiaj  się  za  nami i zachowuj  

nas  w  swojej  łasce. 

Umacniaj  nasza  wiarę, utwierdzaj  nadzieję, napełniaj  miłością 

nasze  serca. 

Błogosław  naszej  pracy, weź  w  Swoje  ręce  nasze  życie. 

Zmiłuj  się  nad  tymi, których  przytłacza  ciężar  życia. 

Zawierzamy Ci  losy  każdego  z  nas  i  losy  świata 

Prowadź nas Panie  ścieżką  odwieczną i bądź  nam Światłością,  

abyśmy nie  zgubili  drogi do Ciebie 

 

Śpiew-Przed  tak  Wielkim Sakramentem…. 

 

 


