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„Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie.
Bez Jego pomocy, byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł. Świętujmy więc z 

radością nadejście naszego Zbawienia i Odkupienia. Św. Augustyn

Szczególnie radosny nastrój towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia. Uroczyście obchodzona 
Pamiątka Narodzenia Zbawiciela świata, napełnia serca ludzkie prawdziwą radością, nadzieją, wiarą na 
lepszą przyszłość. Pomimo ciemnych chmur wiszących nad ludzkością, pomimo trwającej pandemii, 
pomimo prześladowań i cierpień – potężne promienie Gwiazdy Betlejemskiej – rozświetlają mrok i 
pozwalają  wierzyć  w  zwycięstwo  dobra  nad  złem. Jezus  Chrystus,  Odkupiciel  człowieka, 
przynosi Dobrą Nowinę, przynosi ulgę w cierpieniu, ukojenie w płaczu, nadzieję, zmienia smutek w 
radość, koi udręczone serca i wszystkim przynosi miłość, bo Bóg jest Miłością (IJ.4,16). A jednak tytuł 
tegorocznych Jasełek, które nie zostały nagrane z powodu pandemii: „Panie, wybaw nas ręką Twoją” 
–  skłania  do  refleksji  i  wyraźnie  wskazuje na trudną  sytuację  moralną,  geologiczną  i  polityczną 
naszych czasów.

Panie, wybaw nas ręką Twoją – to słowa i prośba królowej Estery, która modliła się żarliwie do 
Boga w chwili wielkiego zagrożenia wokół niej samej i jej narodu.  W obecnych czasach, modlitwa 
królowej Estery jest wyjątkowo aktualna: Panie, wybaw nas ręką Twoją: wybaw nas od groźnych 
ideologii,  które  niszczą  człowieka,  wbaw  nas  od  szkodliwych  praw,  ktore  nie  liczą  się  z 
Przykazaniami Bożymi, wybaw nas od wojen, prześladowań, chorób i krzywdy... Naród polski od 
przeszło  tysiąca  lat  ma  szczęście  być  Narodem  katolickim.  Pokolenia  Polaków  na  przestrzeni 
wieków,  czerpały i nadal czerpią swą moc z wiary w Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w chwilach 
trudnych, wymagających wielkiego hartu ducha, a szczególnie dzisiaj, w zagubionym świecie – jakże 
ważne jest świadectwo wierności Bogu...

Przeczytajmy z uwagą treść słów niektórych Bohaterów, którzy w tegorocznych Jasełkach 
mieli  wystąpić i podkreślić,  że w każdym czasie, w każdej sytuacji politycznej,  społecznej i w 
każdym  miejscu  zamieszkania  –  można  i  trzeba  zachować  godność  osoby  ludzkiej,  bronić 
wartości chrześcijańskich, bronić odważnie prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci – i z pomocą Bożą oprzeć się zdradliwym ideologiom, niszczącym godność 
człowieka, jego duszę jako Dziecka Bożego – i – zawsze pozostać wiernym Bogu i Ojczyźnie .



Kardynał  August  Hlond, Założyciel  Towarzystwa  Chrystusowego  dla  Polonii 
Zagranicznej:

Dzieciątko Boże i  Matko Najświętsza,  przychodzę dzisiaj,  by  prosić dla 
Polaków na emigracji – o  wierność Bogu,  o wierność Jego Przykazaniom i 
miłość  do Ojczyzny. Niech  na emigracji  nie  giną  dusze  Polaków,  ale  niech  – 
pomimo trudności i zgubnych ideologii – trwają dzielnie i wiernie przy Bogu, przy 
wartościach chrześcijańskich i – tak, jak całe pokolenia Polaków – zawsze uciekają 
się pod Twoją obronę. Królowo Polski, módl się za nami.

Karolina Kózka  ,   Męczennica I wojny światowej, zginęła z rąk 
rosyjskiego żołnierza, broniąc czystości:

Modliłam się bardzo o ocalenie mojej duszy, wolałam śmierć – aniżeli 
grzech...
Dzieciątko Boże! Młodzieży polskiej daj ducha męstwa, by burze 
życiowe, pokusy, znosiła dzielnie, by gorszycieli nie słuchała wcale, i 
nie ulegała złu.
Niech zasady wiary – będą jej tarczą, a Bóg – dążnością i celem!
Dzieciątko  Boże,  udziel  naszym  rodzinom  i  wychowawcom  –  odwagi  i  wierności  zasadom 
moralnym w życiu.

Przedstawiciel Weteranów, Kombatantów: 
Dzieciątko Boże i Matko Najświętsza,
My, polscy Kombatanci i Weterani, 
prosimy o Twoją opiekę, Panie. 

Niech hasło: BÓG, HONOR , OJCZYZNA
towarzyszące nam na frontach II wojny światowej,
Będzie zawsze w naszych sercach. Prosimy o opiekę nad Polską, 
Kanadą i o pokój dla całego świata.
Królowo Polski, Patronko Emigracji, módl się za nami

Stanisława Leszczyńska, położna w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu:
Niemieckie  obozy  koncentracyjne  w Polsce  nie  oszczędzały 
nikogo. Rozkaz niemiecki był wyraźny: każde nowonarodzone 
dziecko  musi  umrzeć.  Ale  ja  modliłam  się  o  odwagę  i 
powiedziałam  niemieckiemu  lekarzowi:  Nie!.  Nie wolno 
zabijać  dzieci! Ufałam  bezgranicznie  Bogu  i  wzywałam 
pomocy Matki  Najświętszej.  Starałam się,  jak  mogłam,  aby 
noworodki  żyły,  chrzciłam  je,  modliłam  się  z  cierpiącymi 
matkami,  podnosiłam  na  duchu.  Dzieciątko  Boże  i  Matko 
Najświętsza spraw – aby w Polsce,  Kanadzie  i  na całym 
świecie, szanowano życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci,  aby szczególnie dbano o życie 
najbardziej bezbronnych dzieci, życie dzieci nienarodzonych, spraw, Panie, aby lekarze, pielęgniarki, a 
przede wszystkim rodzice –  zawsze stawali  w obronie życia. Panie,  błogosław szczególnie tym – 
którzy bronią życia.



Harcerze:
Harcerz polski zawsze kochał – 
I kocha – i zawsze kochać będzie: Boga i Ojczyznę.
W czasie wojny walczył za Kraj ukochany, za Warszawę...
Żadna ofiara nie była daremna, bo Ojczyzna miała być wolna i niepodległa!
O Panno Częstochowska, Królowo i Pani nasza, daj odwagę
stawać – w obronie Prawdy – aż do zwycięstwa!
I –   p  rzyjmij dziękczynienie za niepodległość oraz spraw,  
by trwała odzyskana wolność, wiara w Narodzie, moralność,
dobre obyczaje i sprawiedliwe rządy  ...   
Niech harcerskie słowo – zawsze prawdą lśni,
a miłość do Boga i Ojczyzny – nieustannie w sercach brzmi!
Królowo Polski – módl się za nami!

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Męczennik władzy 
komunistycznej, kapelan „Solidarności”:
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło, dobrem zwyciężaj. Naród polski 
nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć, 
ale  tylko za cenę powrotu do prawdy. Bo prawda i tylko prawda 
jest  pierwszym  warunkiem zaufania. Życie  ludzkie  i  życie 
Narodu  jest  jak  gleba:  gdy  wrzuca  się  w  nią  plewy,  zbiera  się 
chwasty,  a  gdy  wrzuca  się  ziarno,  ziarno  prawdy,  miłości, 
poszanowania ludzkiej godności, zbiera się plon i to plon obfity.

Matko Boża, która zawsze umacniałaś w polskim Narodzie 
nadzieję, prosimy Cię, aby w naszych czasach zapanował na zawsze 
pokój, zgoda w budowaniu coraz lepszej przyszłości – opartej 
na wierności Bogu, wzajemnej odpowiedzialności i solidarności. 
Matko Boża, Królowo Polski, módl się za nami.

Św. Jan Paweł II
Droga młodzieży, bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, nie cofajcie się 
nigdy  przed  przeszkodami,  które  piętrzą  się  na  ścieżkach  waszego 
życia.  Budujcie  i  umacniajcie  cywilizację  miłości. Niech  Chrystus 
będzie  obecny  w  waszych  myślach,  podczas  waszych  zabaw  i  w 
waszych  rozmowach.  Z  Nim  winniście  zawsze  żyć  w  szczególnej 
przyjaźni. Pan Jezus chce wam pomagać. Chce być waszą podporą i 
umacniać  w młodzieńczej  walce  o  zdobywanie  cnót,  takich  jak: 
wiara,  miłość,  uczciwość  szlachetność, czystość,  wielkoduszność. 
Gdy  będzie  wam  trudno,  gdy  będziecie  w  życiu  przeżywać  jakieś 
niepowodzenia, niech wasza myśl biegnie ku Chrystusowi, Który was 
miłuje,  Który  jest  waszym towarzyszem  i  Który  pomaga  przetrwać 
każdą  trudność.  Chrystus  nigdy  nie  zawodzi. Chrystus  rozumie 
najtajniejsze  pragnienia  waszego serca.  On czeka  na waszą miłość  i 
wasze  świadectwo.  Dzieciątko  Boże  i  Matko  Najświętsza,  proszę  o 
szczególną opiekę nad młodzieżą polską i młodzieżą całego świata.



Św. Jan Vianney  ,   Patron Proboszczów – o modlitwie:
Nie ma się co dziwić, że zły duch używa wszelkich sposobów, abyśmy się nie 
modlili – on lepiej od nas wie, jak bardzo modlitwa groźna jest dla piekła i 
wie,  że  Bóg  nie  odmawia  żadnej  łaski  tym,  którzy  się  należycie  modlą. 
Modlitwa jest źródłem wszelkiego dobra i szczęścia na ziemi. Modlitwa jest 
dla duszy tym, czym dla ziemi jest deszcz. Chrześcijanin,  który chce zbawić 
swą duszę, kreśli na sobie Znak Krzyża – zaraz  po przebudzeniu i nigdy bez 
modlitwy nie idzie do pracy. Przez modlitwę podobamy się Bogu, wzbogacamy 
się duchowo i zapewniamy sobie życie wieczne.

Przedstawiciel  Młodzieży, Bł.  Internauta,  Carlo  Acutis (zmarły  w  2006  roku,  w  wieku  15  lat, 
ogłoszony Błogosławionym przez Papieża Franciszka – 10 października 2020 roku)

Dzieciątko Boże, przychodzę dzisiaj prosić Cię, Panie, o 
wiarę dla młodzieży, o życie w przyjaźni z Bogiem, korzystanie 
z Sakramentu Pokuty oraz częstej Komunii Świętej. 

Proszę też, aby młodzież korzystała mądrze i w dobrym celu z 
internetu,     który  jest  narzędziem  edukacji,  zwłaszcza  w  czasie 
pandemii,  aby  miliony  użytkowników  Sieci,  korzystających  z 
internetu,  wzbogacali  się  intelektualnie  i  moralnie, gdyż  w 
internecie możemy znaleźć nie tylko potrzebne nam wiadomości z 
dziedziny  nauki,  ale  i  wiadomości,  ubogacające  nas  duchowo  – 
przez czytanie czy słuchanie religijnych treści.

Chcę jednak podkreślić – jako internauta – że internet może być też zagrożeniem nie tylko 
dla  młodego,  ale  i  dorosłego  człowieka,  jeżeli  sięgnie  on  po  treści  czy  obrazy  niewłaściwe, 
niemoralne, które zaśmiecają i niszczą duszę człowieka, sprowadzając grzech ciężki.

Proszę Cię, Panie Jezu, spraw, aby ludzie, szczególnie młodzi, korzystali uczciwie z internetu, 
mając czyste oczy i serce, i zdobywali rzetelnie wiadomości, nie niszcząc swojego sumienia. 

Królowo Polski, Królowo pokoju, módl się za nami.

Dzieci : My, małe dzieci, skarbów nie mamy, ale Ciebie, 
Drogi Jezu – nad wszystko kochamy.

A na znak, że to prawda, że kochamy szczerze
Nasze czyste serduszka, składamy w ofierze.
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