
1. ŚWIĘTO NARODZENIA PAŃSKIEGO 
 

Hasło dnia 

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

Introit (8) 
I 
Ks:  Wspomożenie nasze (patrz introit forma B w Ordo) 

 
II 
Ks: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Alleluja! 
Zb:   Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Alleluja!           
Ks: Albowiem Dziecię narodziło się nam. Alleluja! 
Zb:   A Syn jest nam dany. Alleluja!                                      (Iz 9,1.5) 

Ks:    Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja!  
Zb: Śpiewaj Panu cała ziemio. Alleluja!                                 (Ps 96,1)  
 

Graduale 
Graduale Pasterki i Jutrzni. 
 

Kolekta 
więty i miłosierny Boże, * który chcesz, aby lud Twój stał mocno na 
fundamencie wiary i według Twoich wskazówek odważnie kroczył drogą 

sprawiedliwości. * Dziękujemy Ci, że dałeś mu wiernego Wodza i Odkupiciela. * 
Wzmacniaj swój lud w poznaniu zbawienia, by w obfitości cieszył się z wiary i 
ogłaszał światu wielkie czyny Twoje. * 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 
zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, święty Ojcze, 

wszechmogący Boże, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, * On to przyszedł 
na ten świat jako dziecko, bezbronne i ubogie by nieść ciężar naszej niedoli * i 
otoczone niezmierną boską chwałą by wskazać drogę do Ciebie. * Dlatego 
pragniemy Twojej bliskości w tym życiu i w Królestwie Niebiańskim, * by ze 
wszystkimi aniołami i zastępami niebios śpiewać na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
oże, Skało zbawienia naszego. Wysławiamy Cię, za łaskę Twą okazaną w 
Jezusie Chrystusie, za wszystko, co On przyniósł nam grzesznym ludziom. 

Dziękujemy Ci, że dał nam samego siebie, swą miłość, swe święte życie i 
pewność życia wiecznego. Napełnij nasze serca szczerością i prostotą dziecka, 
byśmy mogli przyjmować Ciało i Krew Twego Syna. Ty sam przez Ducha swego 
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Świętego zgromadź swych wielbicieli ze wszelkich pokoleń i miejsc tej ziemi, 
byśmy oddawali Ci hołd, tak jak aniołowie, którzy śpiewali na polach 
betlejemskich, a czekając na powtórne przyjście Zbawiciela wraz z całym 
Kościołem wołamy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
anie Boże, który objawiasz swą dobroć. Wspominamy pierwsze przyjście 
Jezusa Chrystusa i jego uniżenie prowadzące do śmierci krzyżowej. 

Wspominamy również jego zmartwychwstanie, kiedy to zostawił pusty grób, w 
którym go złożono. On wstąpił na niebiosa, na miejsce chwały, dokąd weźmie 
swych wiernych. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, bądź 
wywyższony Boże Ojcze w Duchu Świętym, teraz i na wieki. 
 

Antyfona 
Ks:   Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 
Zb:  I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!                                      (J 1,14) 
 

Modlitwa pokomunijna 
iekuisty, pełen miłości Boże. * Dziękujemy Ci, że w Sakramencie Świętej 
Wieczerzy obdarzyłeś nas laską wcieloną w Jezusie Chrystusie. * Wlej do 

serc naszych swoją miłość objawianą w Dzieciątku Jezus, byśmy miłowali swych 
bliźnich, pomagali i służyli im w miłości. * Napełnij pokojem nasze rodziny 
i sprawiedliwością wszelkie systemy społeczne, by malała w nich nieprawość i 
rozwijało się Twoje Królestwo. * Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. 
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