
2. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
 

Hasło tygodnia 

Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i 
prawdy.                                                                    (J 1,14b) 
 

Introit (16) 
Ks:   Panie, nad wszystko wywyższyłeś imię i Słowo swoje. Alleluja! 
Zb:   W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Alleluja!   
Ks: Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. Alleluja! 
Zb:  I wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Alleluja! 
Ks:   Wielka jest chwała Pana. Alleluja!  
Zb:   Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Alleluja!               (Ps 138) 
 

Graduale 
Wykrzykuj Panu, cała ziemio! * Służcie Panu z radością! Alleluja!                                                                                       
(Ps 100,1.2a) 
 

Kolekta 
anie Boże, nasz niebiański Ojcze! * Dziękujemy Ci, że w swoim Synu Jezusie 
Chrystusie darujesz nam życie wieczne. * Prosimy Cię, budź w sercach ludzi 

pragnienie przebywania w Twojej bliskości, a nam pozwalaj odczuwać swoją 
obecność w tym zgromadzeniu. * Wysłuchaj nas w Synu Twoim, Jezusie 
Chrystusie, który z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.  
 

Prefacja 
rawdziwie godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, * abyśmy 
Tobie wielki Boże zawsze i na każdym miejscu dziękowali * przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego. * Jak pełnym strachu i obaw Marii i Józefowi pozwoliłeś 
odnaleźć Zbawiciela w świątyni, * tak i nam – zagubionym  pozwalasz 
odnajdywać Ciebie w Słowie i sakramentach świętych. * Ty jesteś wśród nas 
obecny i napełniasz to miejsce swoim błogosławieństwem. * Dlatego zebrani 
wokół Twego stołu, * łączymy się z aniołami i archaniołami w niebie i ku Twej czci 
śpiewamy: 
Post Sanctus 

ziękujemy Ci wszechmogący wieczny Boże, że posłałeś na świat swojego 
Syna, aby zwiastował ubogim Dobrą Nowinę, opatrywał skruszone serca, 

głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym otwierał oczy. On ogłosił światu Ewangelię o 
Twojej łasce i miłości oraz mocą Ducha Świętego, powołał Kościół, aby w nim 
każdy utrudzony mógł znaleźć wytchnienie, a każdy głodny i spragniony mógł 
zostać nasycony. On zaprasza nas dziś do swego Stołu, łamie dla nas chleb i 
błogosławi dla nas kielich. Daj, łaskawy Boże, byśmy w tych darach mogli przyjąć 
Ciało i Krew Chrystusa wydane za nas na śmierć krzyżową. Tak jak Maria 
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zachowała w sercu swoim Słowa Jezusa, tak i my chcemy je zachowywać i 
rozważać, aż do dnia Jego przyjścia. Na to przyjście czekamy i wraz z Kościołem 
wszystkich czasów wołamy: Maranatha – Przyjdź rychło, Panie!  
 

Anamneza 
ysławiamy Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. Ty jesteś stwórcą wszystkiego i 
dawcą życia. W Twoich rękach możemy czuć się bezpiecznie, bo ty 

ochraniasz nas i błogosławisz. Jezu Chryste, Synu Boży. Ty przyszedłeś na świat 
w ciele człowieka i stałeś się jednym z nas, abyśmy my, pojednani z Bogiem, mogli 
na nowo cieszyć się społecznością z Nim. Duchu Święty, który gromadzisz nas w 
jedno w tej świątyni, napełnij nas pokojem, radością i wiarą, abyśmy świętując 
ten dzień, z nadzieją oczekiwali wieczności.   
Przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, Tobie niech będzie chwała i cześć 
wszechmogący Boże teraz i po wszystkie wieki. 
 

Antyfona 
Ks: Będziemy opiewali drogi Pańskie. Alleluja! 
Zb: Gdyż wielka jest chwała Pana. Alleluja!                    (Ps 138,5) 
 

Modlitwa pokomunijna 
anie Boże, Ojcze nasz niebiański. * Dziękujemy Ci, że spojrzałeś na naszą 
ludzką biedę zsyłając nam swego Jednorodzonego Syna, przez którego Słowo 

stało się Ciałem. * Ty także dzisiaj w Wieczerzy Świętej nakarmiłeś nas Ciałem 
i Krwią swojego Syna. * Spraw, abyśmy przez ten Sakrament utwierdzeni zostali 
w Twojej miłości. * Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
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