
STACJA TRZECIA KOLĘDY – W MODLITWIE PRYWATNEJ 

W ramach indywidualnej modlitwy niech każdy z domowników osobiście 

poświęci siebie Bożemu Sercu używając np. poniższego Aktu: 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ 

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu mój najdroższy, 

oddaję twemu Sercu samego siebie: 

moje serce, rozum, wolę 

i wszystko, co posiadam. 

Niech Ono będzie dla mnie 

źródłem wszelkiej pociechy. 

Z Twojego przebitego Serca 

pragnę czerpać siłę 

do wypełnienia moich obowiązków. 

Niech Twoje Boskie Serce, pełne miłości, 

umacnia moją wiarę, rozpala miłość 

i pogłębia nadzieję. 

Niech stanie się dla mnie ratunkiem 

w każdej chwili mojego życia. 

Wszystkie moje radości, cierpienia 

i wysiłki całego życia 

ofiaruję na większą chwałę 

Twojego Najświętszego Serca 

i zbawienia mojej duszy. 

Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością! Amen. 
 

Kontakt: 

Proboszcz: o. Tymoteusz Piotr Olsiński OFM, tel. 693 236 691, mail: tymol@poczta.onet.pl 

Parafia: mail: franciszkaniegliwice@onet.pl; strona: www.franciszkaniegliwice.pl 

Kancelaria znajduje się na parterze klasztoru obok kościoła. 
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STACJA PIERWSZA KOLĘDY – W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

Rodzina uczestniczy w kościele we Mszy 

Świętej, która sprawowana jest w jej intencji i 

której owoce ofiarowane są dla ich pożytku. 

We Mszy Świętej odnajdujemy wszystko, co 

konieczne jest do łączności między człowiekiem 

a Stwórcą. Msza Święta jest najdoskonalszą i 

najwznioślejszą Ofiarą, równoznaczną z Ofiarą 

Krzyżową a to oznacza, że jest: 

Ofiarą czci dla Boskiego Majestatu; 

Ofiarą błagania o wszelkie potrzebne nam 

łaski; 

Ofiarą przejednania za wszystkie popełnione i 

żałowane grzechy; 

Ofiarą dziękczynienia za otrzymane od Boga dobrodziejstwa. 

We Mszy znajdują więc wyraz cztery zasadnicze obowiązki człowieka, na 

których opiera się cała religia, które są treścią całej służby Bożej, mianowicie: 

cześć, dziękczynienie, prośba i przebłaganie. 

Msza Święta jest więc rdzeniem katolickiego nabożeństwa, ogniskiem, 

szczytem i ożywczym sercem wiary katolickiej. Tylko Mszą Świętą możemy 

spłacić w zupełności nasz dług wdzięczności wobec Boga. 

W tej najdoskonalszej Ofierze błagalnej chrześcijanin może błagać u Ojca 

wszystkiego, czego tylko zapragnie, łask, potrzebnych do nawrócenia i poprawy 

życia, cnót wiary, nadziei i miłości, i to w większej mierze, dla siebie i dla 

bliźnich, dla duszy i ciała, wreszcie dla zmarłych, krewnych, przyjaciół i obcych. 

Msza Święta jest Ofiarą chwały, czci i uwielbienia. Bogu zawdzięczamy 

wszystko. Jego potędze i dobroci zawdzięczamy każdy nasz oddech. On jest 

Panem życia i śmierci. On daje życie i On je odbiera. 

Od Boga też mamy obietnicę życia przyszłego, nadnaturalne życie w 

Chrystusie, łaskę uświęcającą, słowem wszystko, co posiadamy od Boga czym 

jesteśmy, nie mamy od siebie i jesteśmy niczym. Z Nim posiadamy wszystko, 

nawet życie wieczne, które Msza Święta zapowiada. 

Każda Rodzina naszej Parafii podczas tegorocznej innej „Kolędy” zaproszona 

jest do uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele. Idealnie by było, gdyby 

wszyscy , jeżeli tylko nie mają przeszkód, uczestniczyli w niej w sposób pełny: 

słuchając Słowa Bożego i przyjmując Komunię Świętą. 

Wspólne przeżycie Eucharystii w kościele oraz otrzymany dar 

błogosławieństwa dla Rodziny jest okazją, by zanieść te dary do rodzinnego 

domu i tam w gronie najbliższych prosić, by łaska ta spoczęła na domownikach i 

ich domach i pozostała tam przez cały Nowy Rok Pański 2021. 

STACJA DRUGA KOLĘDY – W DOMU RODZINNYM 

W dogodnym czasie, gdy 

wszyscy są obecni, niech zbiorą 

się przy stole przygotowanym 

jak na Kolędę i niech ojciec, 

matka lub ktoś z rodziny 

pomodli się jak poniżej: 

W Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. Prośmy Boga, aby błogosławieństwo, które otrzymaliśmy w 

kościele, spoczęło na nas, na naszym domu oraz wszystkich wchodzących i 

wychodzących z niego. 

Bądź pochwalony, Panie nasz i Boże, za to, że nadajesz kierunek naszym 

krokom. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam w naszych powrotach 

do domu oraz wtedy, kiedy z niego wychodzimy. 

Ty, który otaczasz nas swoją opieką od chwili narodzin aż do śmierci, 

pobłogosław drzwi naszego domu na czas ziemskiej wędrówki. Za każdym 

razem, kiedy będziemy przekraczać ich próg, pragniemy czuć się zaproszeni do 

jeszcze większej bliskości z Tobą, by odkrywać Twoją niepojętą miłość ku nam. 

Ty jesteś bramą do Królestwa Niebieskiego, przez Ciebie dochodzimy do 

życia wiecznego. Ty nas wiedziesz do wiekuistego pokoju, Ty jesteś naszą Drogą 

i Życiem. Skrusz, błagamy, więzy naszych grzechów i otwórz przed nami bramy 

zbawienia. 

Panie, strzeż nas, kiedy opuszczamy nasz dom i kiedy do niego powracamy. 

Pozwól nam służyć gościną wszystkim tym, którzy wstępują w nasze progi. 

Niech wszyscy znajdą tutaj wytchnienie i ulgę. W swym miłosierdziu kieruj ku 

Tobie nasze kroki i doprowadź nas do Niebieskiej Ojczyzny. Ty, który żyjesz i 

królujesz na wieki wieków. Amen. 

Ojcze nasz…(wszyscy modlą się wspólnie). 

Zdrowaś Maryjo…(wszyscy modlą się wspólnie). 

Chwała Ojcu…(wszyscy modlą się wspólnie). 

Za naszych drogich zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego 

niech spocznie na nas i nad naszym domem i pozostanie na zawsze. Amen. 

(podczas wypowiadania ostatnich słów błogosławieństwa wszyscy czynią na 

sobie znak Krzyża Świętego). 

Na zakończenie można pokropić mieszkanie wodą święconą i zaśpiewać 

Kolędę. 


