
Adoracja  przy franciszkańskim żłóbku  

w Kościele p.w. św. Augustyna we Wrocławiu w dniu 31.12. 2012r. 

 

Wprowadzenie: osoba 1 

Panie Jezu ponad 2 tysiące lat minęło od chwili, gdy przyszedłeś na świat w betlejemskiej szopce. 

Objawiłeś nam wtedy swoją miłość, która nie zna żadnych granic. Ukochałeś każdego człowieka. 

Przychodzimy dziś jako członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, by powiedzieć Ci, że bardzo Cię 

kochamy i że z miłością otwieramy swoje serca dla Ciebie i naszych braci.  

Przychodzimy z kolędowaniem, z radością, że się narodziłeś. Przychodzimy, żeby Ci podziękować za 

Twoje narodzenie. Pragniemy też podziękować św. Franciszkowi za odtworzenie, przed ośmioma 

wiekami, cudu Bożego Narodzenia. Posłuchajmy krótkiej historii franciszkańskiego żłóbka.  

 

„W Geccio – 12 km od Fonte Colombo – znajdowała się obszerna grota, wymyta ze skał 

wulkanicznych, służąca w okresie zimowym za schronienie dla owiec. Pasterze częściowo czuwali 

przy nich w obawie przed wilkami. U wejścia do jaskini często palili ogniska  

i otuleni w nędzne kapoty spędzali w ten sposób długie, zimowe noce. Nad grotą, podobnie jak w całej 

dolinie Rieti, rosły potężne dęby, białe skały świeciły od księżyca jak tarcze rycerzy, bluszcze pięły 

się po nich, tworząc fantastyczne sploty zieleni. Księżyc zaglądał tu srebrzystymi oczami i zbliżał 

niebo usiane gwiazdami w migocie zastygłych promieni. Woń ziół i zwiędłego kwiecia rozpływała się 

wokół groty niby kadzidło. A niżej wielka, obszerna dolina, nad nią grzebienie sinych gór oblanych 

blaskiem księżyca. Oto sceneria szopkowa, w której Franciszek na nowo dał ludziom Zbawiciela.  

W środku jaskini kazał Franciszek ustawić skromny ołtarz. Nad ołtarzem umieszczono prawdziwy 

żłób bydlęcy, wydłubany z kłody drzewnej, używany do karmienia bydła. Słoma, siano, trzcina polna 

miały dekorować ziemię i występujące z niej głazy kamienne. Kazał też Franciszek postawić po jednej 

stronie żłobu żywego osła, po drugiej białego wołu, a resztę dekoracji uzupełnić owcami, o które nie 

było trudno. Kiedy ciemności objęły dolinę, do której przybyli ludzie zaproszeni przez braci ze 

wszystkich okolic, zapłonął stos. Ogień podniósł się wysoko ku skałom i oświetlił drzewa. Wielka 

część doliny, olśniona blaskami, otwierała się jak ogromna brama na szeroki świat. Ze szczytu 

pobliskiego wzgórza schodził Anioł w bieli, trzymając pochodnię w ręce, zwiastując radosną  Nowinę 

- jak w Ewangelii św. Łukasza 2,1-16. W ten sposób małe Gerccio, osada nikomu nie znana do tego 

czasu, stało się nowym Betlejem w Kościele Bożym. Franciszek jako diakon asystował do Mszy św., 

w czasie której odśpiewał Ewangelię o Bożym Narodzeniu.  

Czy Franciszek przypuszczał, że przeżycie pasterki w Greccio da początek zwyczajowi urządzania 

szopek na całym świecie? Czy przewidywał, że przy wigilijnym stole ludzie będą łamać się opłatkiem 

i ze łzami w oczach wzajemnie przebaczać sobie winy? Że tysiące pieśni kolędowych rozweseli świat 

ludzki, często skłócony, zwaśniony, podzielony wojnami, aby przynajmniej w Boże Narodzenie 

człowiek przypomniał sobie, jak dobry jest Bóg, który chciał stać się człowiekiem ...” 

Podziękujmy Ojcu niebieskiemu za Narodziny Dzieciątka Jezus!  

Kolęda: Dzisiaj w Betlejem .. 

 

Przeproszenie – osoba 2 

Wiemy Panie, że nie zawsze nasze czyny były zgodne z naszą wyznawaną wiarą, dlatego pragniemy 

Cię Jezu przeprosić. Będziemy powtarzać: przepraszamy cię Panie Jezu. 

Za wszystkie moje grzechy, nałogi które Cię zasmucają, obrażają i ranią... przepraszamy cię Panie 

Za grzechy niepamięci o Tobie obecnym pośród nas w Eucharystii... przepraszamy cię Panie 

Za lekceważenie Mszy świętej w niedziele... przepraszamy cię Panie 

Za rany zadane moim najbliższym; Rodzicom; Rodzeństwu; Żonie; Mężowi; Dzieciom; 

Przyjaciołom... przepraszamy cię Panie 

Kolęda:  Wśród nocnej ciszy ... 
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Dziękczynienie – osoba 3 

W ten szczególny czas jakim jest nasze czuwanie przed Tobą Dzieciątko Jezus, pragniemy 

podziękować za wszelkie otrzymane łaski: po każdym wezwaniu zachowamy chwilę ciszy. 

Dziękujemy Ci, Boże nasz za to, że dajesz się nam w Komunii świętej... 

Dziękujemy Ci, że pomagasz nam pokonać nasze smutki; cierpienia i trudy... 

Dziękujemy Ci, że  w Hostii ukryty, masz dla nas zawsze czas, aby nas wysłuchać i z nami 

porozmawiać... 

Dziękujemy Ci, że jesteś ciągle gotowy nieść nam wszelką pomoc gdy jesteśmy bezradni i bezsilni... 

Dziękujemy Ci za kończący się rok 2012, za wszystko dobro doświadczone w tym roku... 

Dziękujemy Ci za wszystko co pomaga mi być z Tobą w Twoim i moim domu: za słowa bliskich, 

słowa kapłanów, za Ewangelię, liturgię oraz sakramenty... 

Dziękujemy Ci za codzienne dobra, których nam hojnie udzielasz: za zdrowie, pożywienie, radosne 

chwile, za wielkie dobra naszego codziennego życia, za Rodzinę, Ojczyznę oraz Kościół...  

Kolęda: Gdy się Chrystus rodzi 

 

Prośby – osoba 4 

Ty Panie znasz nas, wiesz, że nosimy w sobie wiele pragnień i próśb. Dlatego chcemy Ci je 

przedstawić i prosić, abyś nas wysłuchał. 

Będziemy powtarzać: wysłuchaj nas Panie. 

Prosimy za ludzi głodnych na świecie, aby mogli jeść swój chleb i już nigdy nie cierpieli głodu... 

Prosimy o pokój na świecie, by nie było wojen, zabitych, ludzi pozbawionych domów i wolnej 

ojczyzny...  

Prosimy za ludzi nękanych klęskami żywiołowymi: trzęsieniami ziemi, powodziami, huraganami, 

wybuchami wulkanów... 

Prosimy o powrót do zdrowia dla ludzi chorych i cierpiących... 

Prosimy o pracę dla bezrobotnych i nie mogących znaleźć pracy... 

Prosimy o prawdziwą mądrość, abyśmy umieli w życiu wybierać to, co jest naprawdę ważne... 

W chwili ciszy przedstawmy Bogu, który stał się Człowiekiem nasze osobiste prośby:   

Prowadzący: Ciebie prosimy;  

Słowami MODLITWY O POKÓJ prośmy Bożą Dziecinę o pomoc i łaski potrzebne do wypełnienia 

Ewangelii w życiu. 
Uczyń mnie, Panie, narzędziem Twojego pokoju, 

bym tam, gdzie jest nienawiść - zakorzeniał miłość, 

tam, gdzie obraza - wnosił przebaczenie, 

tam, gdzie niezgoda - głosił pojednanie, 

tam, gdzie błąd panuje, bym przynosił prawdę. 

tam, gdzie jest wątpienie, żebym krzewił wiarę, 

tam, gdzie jest rozpacz, bym budził nadzieję, 

tam, gdzie są ciemności, bym zapalał światło, 

a tam, gdzie smutek, żebym wnosił radość. 

 

Spraw, Panie, żebym nie o to zabiegał, 

by mnie pocieszano, lecz żebym pocieszał, 

nie szukał zrozumienia, lecz żebym rozumiał, 

nie pragnął być kochany, ale żebym kochał. 

 

Albowiem siebie dając - coś się otrzymuje, 

siebie zapomniawszy - można znaleźć siebie, 

innym wybaczając - doznam przebaczenia, 

a umierając - zmartwychwstaję wiecznie. 

Kolęda: Cicha noc...  
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Zakończenie: Uwielbienia Dzieciątka Jezus – osoba 5 

Na zakończenie naszego czuwania chcemy Boże Cię uwielbić za to, iż nie pozostawiłeś nas samych, 

ale przyszedłeś na ziemię, aby nas wyzwolić, odkupić. To Ty sprawiłeś, że staliśmy się wolni, 

naprawdę wolni. W naszym uwielbieniu Dzieciątka Jezus chcielibyśmy zjednoczyć się ze wszystkimi 

ludźmi na świecie, z całą przyrodą, a przede wszystkim Najświętszą Maryją, Matką Twoją Panie  

i moją. 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga – bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, najmilszy Synu Maryi Panny -  bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, największy Miłośniku ludzi - bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, Nauczycielu świętości - bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, upragniony Zbawicielu świata - bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, Przyjacielu ubogich i maluczkich - bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, Dawco wszelkiego błogosławieństwa - bądź uwielbione 

Boskie Dzieciątko, Pociecho nieszczęśliwych - bądź uwielbione  

Boskie Dzieciątko, Nadziejo zbawienia – bądź uwielbione 

 Boże, któryś nas tak umiłował, żeś Syna swego zesłał na ziemię, naucz nas z należną czcią 

poznać tajemnice Dzieciątka Jezus i wstępować w Jego ślady, abyśmy się Tobie podobali i otrzymali 

życie wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

Żeby Ci nie było zimno, ogrzeję Cię swoim sercem. Żeby Ci nie było smutno rozweselę Cię 

śpiewem. Żeby Ci nie było ciemno, rozjaśnię stajenkę światłem mojej wiary. Pragnę, by było Ci 

dobrze. Śpij, utulę Cię i ukołyszę swoją miłością. 

 

Kochamy Cię Panie. AMEN 

Kolęda: Jezus malusieńki ... 

Oj maluśki, maluśki ... na harmonijce ustnej 

 

 

 

 

 


