Modlitwa na Narodzenie Chrystusa synom duchowym
Władco, Panie Boże nasz, gdy narodziłeś się z Dziewicy Marii w
Betlejem Judzkim, bojaźliwe stworzenie zostało oświecone i świat rozradował
się z Twych narodzin, który stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo
Twoje, i dałeś mu chrzest ku pokucie. Ty wprowadziłeś sługi Twoje w te
przeczyste dni, ku powstrzymaniu pokus, ku nadziei zmartwychwstania,
kierując ich ku prawdzie Twego Bóstwa, otwórz ich serca i rozum, aby poznali
Ciebie, Syna Bożego, który wziął grzechy całego świata. Ty i teraz, Władco,
Przyjacielu człowieka, przyjmij sługi Twoje N. N., jak przyjąłeś Piotra tonącego
w morzu i jak go przyjąłeś, gdy trzykrotnie wyrzekł się Ciebie, lecz płakał
gorzko i znowu został przyjęty przez Ciebie. Przyjmij i teraz, Władco, łzy,
wzdychania i pokutę sług Twoich, jak przyjąłeś westchnienie celnika oraz
cudzołożnicę płaczącą i łzami zraszającą nogi Twoje, i wycierającą je własnymi
włosami, ze względu na miłosierdzie. Ty przyjąłeś łotra wołającego na krzyżu
do Ciebie: „Wspomnij mnie, Panie, gdy przyjdziesz do Twego królestwa” i
odpowiedziałeś mu: „Dziś ze mną będziesz w raju”. Słyszeliśmy głos mówiący i
mędrców kłaniających się z darami, pasterzy grających i aniołów śpiewających:
„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach upodobanie ku
dobremu”. I Herod szamoce się, bo oto Bóg zjawił się w ciele, aby zbawić
rodzaj ludzki. Teraz, Władco, Przyjacielu człowieka, opiewa całe stworzenie,
mówiąc: „Chrystus się rodzi, sławcie! Chrystus z niebios, spotykajcie! Chrystus
na ziemi, podnieście się!” Teraz radują się chóry aniołów i rozweselone są
oblicza męczenników, widząc chwalebne i czcigodne narodzenie, które wszyscy
godnie pochwalmy sercem i ustami. Teraz, łaskawy Panie, Przyjacielu
człowieka, przyjmij sługi Twoje N. N., pokutujących za swoje grzechy,
świadome i nieświadome, dobrowolne i mimowolne, i w zwykłej Twej przyjaźni
do człowieka przyjmij klęczenie i post sług Twoich N. N., aby dopełniwszy
Twych przykazań i osiągnąwszy teraz święte i czcigodne Twoje Narodzenie,
czyści i bez skazy, stali się uczestnikami przeczystego Ciała i czcigodnej Krwi
Twojej. Albowiem Tobie przynależy chwała z Ojcem i ze Świętym Duchem,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

