
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa Dziecka 
za Ojczyznę 

 
„W imię Ojca, — w imię Syna 
I świętego Ducha”, 
Polska modli się dziecina, 
A Pan Bóg ją słucha. 
 
W oczach dziecka dwie łzy duże, 
Wiara w każdym słowie: 
„Ojcze! — błaga — coś jest w górze, 
Daj Ojczyźnie zdrowie! 
 
Pobłogosław dłońmi Swemi 
Mą ojczystą strzechę; 
A mnie dozwól dla mej ziemi 
Uróść na pociechę!” 
 
Tak schylone nad posłaniem  
Dziecię z Bogiem gwarzy; 
A Bóg słucha z pobłażaniem  
Na ojcowskiej twarzy. 
 
Słucha… zważa każde słowo… 
Zadumał się… myśli: 
I nad dziecka jasną głową 
Znak zbawienia kréśli. 

Władysław Bełza 

1905 



    
 



      

 

BOŻE NARODZENIE w naszym domu 
 

Zapach jedliny znajomy 
w środku zimy i domu 

śnieg na butach wniesiony 
i głośne tupanie na progu 
co gości zwiastuje domowi 

w Wigilii świętej wieczór 
kiedy gwiazda w okna zagląda 
a ktoś tam po domu się krząta 
nad wieczerzą zaczarowaną 

raz w roku podawaną 
do stołu gdzie pod obrusem sianko 

i cała wielka rodzina dokoła 
tak po polsku zgromadzona 
z opłatkiem białym w rękach 

a pod ubraną choinką prezenty 
leniwie czekają na koniec wieczerzy 

z 12 dań tradycją nakazanych 
i na stałe przypisanych 

do święta Pańskiego Narodzenia 
a po wieczerzy i życzeniach 

po otwieraniu radosnym prezentów 
rodziną całą idzie się na Pasterkę 
by śpiewać Panu polskie kolędy 

 
W naszych domach i świętach 

to niezmienne jest i piękne 
że chcemy dać swój wyraz 

swoim świętom każda rodzina 
a w sumie świętom polski wyraz dajemy 

i przenosimy przez pokolenia 
w naszym Bożym Narodzeniu 

naszą tradycję narodową 
co tak wrosła w polską kulturę 

na arenie światowej która 
od wieków była i jest wyjątkowa 

również dzięki takiemu a nie innemu 
polskiemu Bożemu Narodzeniu 

 
Grażyna Sygowska [26 grudnia 2015] 

 

Każdy już czym prędzej bieży, by dołączyć do pasterzy. 

I ja spieszę z życzeniami, bo nie mogę być tam z Wami. 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech dobro wśród Was gości. 

I niech Boga wielka Moc na Was spłynie w Świętą Noc. 

 

Życzy Theo Wietrzykowski z rodziną 

Remscheid 2018 

 
 

 



 
 

 


