
1. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
 

Należy używać jeśli niedziela wypada pomiędzy 29 a 31 grudnia, w innych przypadkach powinno się korzytsać z 
proprium Dnia apostoła i ewangelisty Jana (27 grudnia) lub Dnia Niewinnych Dzieci (28 grudnia). 
 

 
Hasło tygodnia 
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego.                                                                             
(J 1,14) 
 

Introit (12) 
Ks:   Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego. Alleluja! 
Zb:   Nawiedziła nas światłość z wysokości. Alleluja!          (Łk 1,78) 
Ks:  Pan jest Królem i przyoblekł się w dostojność. Alleluja! 
Zb:   Pan przyoblekł się i przepasał mocą. Alleluja! 
Ks:   Majestat i blask przed obliczem Jego. Alleluja! 
Zb:   Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Alleluja!   
 

Graduale 
Pan wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; * wszystkie 
krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Alleluja!                                                                                            
(Ps 98,3) 
 

Kolekta 
szechmocny Boże, który wyprzedzasz nas i nasze zamiary swoją łaską. * 
Dziękujemy za zbawienne działanie Twej Ewangelii, która dociera do 

różnych ludzi, młodych i starych, w różnych sytuacjach życia. * Spraw, abyśmy w 
niej zawsze widzieli ten największy skarb i przez całe życie czerpali z jego 
bogactwa ku uświęceniu naszemu i błogosławieństwu naszych bliźnich. * 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i 
króluje na wieki wieków. 
 

Prefacja 
aprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 
Tobie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawsze i 

wszędzie dziękowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. * On objawił całej 
ludzkości Twoją chwałę, łaskę i sprawiedliwość, * Boże Ojcze, który nie chcesz, 
żeby świat był sądzony, ale wyzwolony z grzechu był zbawiony na wieki. * 
Wielbimy więc chwalebne imię Twoje * i ze wszystkimi zastępami niebios 
śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 

więty Boże, dziękujemy Ci za wierność Twoją, w której skłaniasz się do 
grzeszników. Dziękujemy Ci, że przychodzisz do nas w Sakramencie Ciała i Krwi 
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Twego Syna, poprzez który możemy przeżyć Twoją bliskość. Uświadom nam 
przez swego Ducha, jak wielkiej łaski dostępujemy i jak jesteś święty. Błogosław 
cały Twój Kościół, aby wiernie obwieszczał dzieło Jezusa Chrystusa, wypełniał 
Jego wolę i oczekiwał na jego drugie przyjście, wyznając: Maranatha, przyjdź 
rychło, Panie! 
 

Anamneza 
oże Ojcze, dziękujemy Ci za Twą niezmierną miłość, objawioną w ofierze 
Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci też za Twoją moc i chwałę, ukazane w Jego 

zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Jego zbawienne czyny chcemy sobie w 
pokorze przypominać i rozważać.  
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie  
bądź Tobie chwała na wysokościach, Boże Ojcze,  
w Duchu Świętym, który przebywa w sercach naszych. 
 

Antyfona 
Ks: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 

Zb: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!                                (J 1,14) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Chryste, * Ty urodziłeś się w Betlejem, wiążąc się w łasce swojej z 
ludzkim pokoleniem. * Dziękujemy Ci, że mogliśmy zakosztować zbawienia, 

które przygotowałeś dla wszystkich ludów. * Spraw, żebyśmy z Symeonem Ciebie 
wyznawali, z prorokinią Anną chwalili, w życiu i śmierci Ciebie się trzymali. * 
Spraw to dla dobroci Twojej, która trwa na wieki wieków. 
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