
KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS
Na krzyżyku:
1 x Ojcze nasz ...  1 x Zdrowaś Maryjo ...   1 x Chwała Ojcu .... 
Na małych paciorkach 10 razy: 
 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: 
1 x Ojcze nasz ...  1 x Zdrowaś Maryio ...   1 x Chwała Ojcu …

Ofiarowanie siebie Dzieciątku Jezus 

Oddaję Ci serce moje, aby w Sercu Twoim odnowione zostało.
Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasług nabrały.

Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały chwałę.
Oddaję Ci myśli moje, aby w Tobie całkiem zatopione były.

Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie.
Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie dla Ciebie pracowały.

Oddaję Ci nogi moje, aby ciągle postępowały na Twojej drodze.
Oddaję Ci wolę moją, abym doskonale Boskiej Woli Twojej był posłuszny.

Poświęcenie się dzieci 
O Dziecię Jezu, miłujące dzieci pobożne, posłuszne i pracowite! By stać się coraz milszym 
Tobie, ofiaruję Ci się zupełnie teraz i na zawsze. Postanawiam sobie mocno, kochać Cię z 
całego serca i naśladować cnoty Twoje, szczególnie pokorę i posłuszeństwo.
Daj mi łaskę pomnażania się w mądrości i pobożności. Błagam Cię, o Jezu, mój Boski wzorze, 
zachowaj mnie w zupełnej niewinności i czystości serca. Amen.

  
Westchnienia   
Miłości Przenajświętszego Dzieciątka Jezus, obejmij 
serce moje. 
Dobroci Dzieciątka Jezus, przytul serce moje. 
Łaskawości Dzieciątka Jezus, rządź sercem moim. 
Siło Dzieciątka Jezus, podtrzymuj serce moje. 
Miłosierdzie Dzieciątka Jezus, przebacz sercu mojemu. 
Cierpliwości Dzieciątka Jezus, wspieraj serce moje. 

Opatrzności Dzieciątka Jezus, czuwaj nad sercem moim. 
Królestwo Dzieciątka Jezus, zapanuj w sercu moim. 
Świętości Dzieciątka Jezus, oczyść serce moje. 
Wszechmocności Dzieciątka Jezus, umocnij się w sercu moim.
Wolo Dzieciątka Jezus, rozkazuj sercu mojemu. 
Gorliwości Dzieciątka Jezus, zapal serce moje.

MODLITWY  DO  DZIECIĄTKA  JEZUS

    MALEŃKIE ALE WSZECHMOCNE!MALEŃKIE ALE WSZECHMOCNE!

Dary Dzieciątka Jezus 

Daję ci: Miłość Moją, by ona cię prowadziła od żłóbka poprzez
krzyż do Zmartwychwstania. 

Daję ci: Krew Moją, by w twych żyłach płynąc, napełniała cię
pragnieniem nawracania dusz. 

Daję ci: Serce Moje, tak szerokie dla wszystkich, pragnące wszystkim służyć. 
Daję ci: Wolę Moją, abyś Ją pełnił ochotnym sercem. 

Daję ci: Oczy Moje, które umieją odszukać dobro i piękno w każdej duszy. 
Daję ci: Pierwsze Łzy Moje, byś je otarł pocieszając w smutku bliźnich twoich. 

Daję ci: Uśmiech Mój, on da ci szczęście w chwilach cierpienia, tylko znoś je dla Mnie ochotnie.
Daję ci: Uszy Moje, byś usłyszał najlżejsze tchnienia Mej łaski. 

Daję ci: Usta Moje, niech one nauczą cię mówić i milczeć. 
Daję ci: Palce Moje, których dotknięcie jest delikatne, abyś nikogo nie dotknął boleśnie. 

Daję ci: Sen Mój, abyś pozwolił Mi czasem odpocząć na dnie twej duszy. 
Daję ci: Moją Bezradność Niemowlęcia, która kryje moc Bożą, uznaj swą słabość, aby Moja

Moc cię prowadziła. 
Daję ci: Spojrzenie Moje, które ci towarzyszyć będzie w każdej

czynności, w każdym miejscu i w każdej chwili życia. 
Daję ci: Rączki Moje, aby ci zawsze pomagały w pracy. 

Daję ci: Serce Mej Matki, byś nauczył się kochać Mnie - Jej Sercem. 
Daję ci: Ręce Matki, które cię przyprowadzą do Mego żłóbka. 

Daję ci: Smutek Maryi, patrzącej na Moje poniżenie i ubóstwo, niech on nauczy cię współczuć
twoim bliźnim. 

Daję ci: Łzy Maryi, patrzącej na Moją nędzę, abyś umiał Mi ofiarować cudze cierpienie, które i
ciebie boli. 

Daję ci: Zadumę Mej Matki, by ciebie nie zajmowało nic prócz Mnie i spraw Moich. 
Daję ci: Radość Maryi, abyś z Nią razem radował się z Mego narodzenia w twej duszy.

Modlitwa za dzieci 
Panie! Gdy żyłeś na ziemi, chciałeś, aby dzieci przychodziły do Ciebie i czule je przygarniałeś.
Prosimy Cię za wszystkie dzieci na świecie – nadzieję jutrzejszej ludzkości:
- za wszystkie dzieci kochane i otoczone opieką rodziców, lecz jeszcze bardziej za dzieci, które

zostały opuszczone,
- za sieroty i dzieci, co nie doznają miłości, której tak bardzo potrzebują,

- za dzieci, które żyją wśród zepsutego otoczenia, gdzie przedwcześnie poznają zło,
- za dzieci, które nikt nie uczy poznawać Ciebie ani modlić się.

Otocz wszystkie dzieci Twoją miłością i niech rosną – jak Ty niegdyś rosłeś: fizycznie 
oraz w mądrości i łasce u Boga i ludzi.



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,  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, złóbek 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! 

 K. Będę się radował w Panu. 
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim. 
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. 
W. Amen

Modlitwa w każdej potrzebie 
Pozdrawiam Cię, o Dziecię Jezus, pełne łaski!  

W Ciebie wierzę, w Tobie całą moją nadzieję i miłość pokładam.
Bo Ty wszystko możesz!

- wysłuchaj mnie         
- natchnij mnie         

- rządź mną         
- podtrzymuj mnie         

- umocnij mnie         
- naucz mnie łagodności         

- uspokój mnie         
- wstrzymuj mnie od złego         

- broń mnie         
- osłoń mnie         

- prowadź mnie         
- pociesz mnie         

- błogosław mnie         
- czuwaj nade mną         

- ucz mnie         
- oświeć mnie         

- przestrzegaj mnie         
- podnieś mnie         
- oczyść mnie         
- przepuść mi         

- zbaw mnie         

Módlmy się: O mój dobry Jezu, zbliżam się do Ciebie z sercem przepełnionym najczulszą
miłością i wdzięcznością, i składam Ci hołd czci  i dziękczynienia; a czując moją niegodność i

nędzę, błagam Cię, Dziecię Boże, oczyść serce moje Twoim pełnym miłosierdzia spojrzeniem,
a  rączką, którą cały świat błogosławisz, przygarnij mnie do Swego litościwego Serca.


