
 

2. ŚWIĘTO NARODZENIA PAŃSKIEGO 
 

Hasło dnia 

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

Introit (9) 
Ks:  Dziecię narodziło się nam. Alleluja! 
Zb:   A Syn jest nam dany. Alleluja! 
Ks:   Cudowny Doradca, Bóg Mocny. Alleluja! 
Zb:   Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Alleluja! 
Ks:   Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! 
Zb:   Błogosławcie imię Jego, zwiastujcie co dzień zbawienie Jego! Alleluja!   
 

Graduale 
Graduale Pasterki i Jutrzni. 
 

Kolekta 
więty i miłosierny Boże, * Ty wiesz, że ulegamy grzechowi niosąc od 
urodzenia jego brzemię. * Dziękujemy Ci, że dałeś ludzkości nowego 

człowieka, swego Syna, w którym masz upodobanie. * On stał się jednym z nas, 
byśmy wyzwoleni przez niego od grzechu mogli żyć wolnością dzieci Bożych i 
stać się obywatelami nieba. * 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 przez swe 
narodzenie wskazał na twe panowanie, twój majestat, i twą miłość. * W nim 
urzeczywistnił się plan zbawienia, które przygotowałeś dla całej ludzkości. * 
Przez Syna Twojego każdy ma dostęp do tronu łaski. * Dlatego ze wszystkimi 
aniołami i zastępami niebios śpiewamy Tobie pieśń pochwalną: 
 
 

Post Sanctus 
iekuisty Boże, w Jezusie Chrystusie zstąpiłeś do naszej doczesności i 
pobłogosławiłeś ją na wieki swą obecnością. Dziękujemy Ci, że Pan Jezus 

wyrzekł się wszystkiego, by stać się dla nas drogą wyzwolenia od grzechu do 
wiecznej chwały dzieci Bożych. Dziękujemy Boże za prawdziwą obecność Ciała i 
Krwi Pana Jezusa w tym Sakramencie. Odnów nasze serca i umysły, oczyść je 
doskonale od wszelkiej nieczystości i napełnij je pragnieniem świętej obecności 
Chrystusa, byśmy go przyjmowali ku zbawieniu, odnowie wiary i radości 
wiecznej. Pobłogosław wszystkich braci i wszystkie siostry w wierze, 
gdziekolwiek przystępują do Jego Sakramentu. Umacniaj w jedności i prawdzie 
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cały swój Kościół, który Twój Syn, nasz Zbawiciel, obiecał zabrać do siebie. 
Dlatego oczekujemy jego powtórne przyjście wołając: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 

anie Boże, pomóż, by nasze wspominanie męki, śmierci, zmartwychwstania 
i wniebowstąpienia naszego Zbawiciela nie było tylko formalnością. 

Otwieraj nasze oczy i daj nam wrażliwe serce, byśmy zawsze widzieli i 
rozumieli, że te dzieła Chrystusowe są przejawem jego miłości i dobrej woli 
wobec każdego grzesznika. Dziękujemy Ci, iż w nich jest klucz do odnowy 
naszego codziennego życia, charakteru, relacji, nawet relacji społecznych i 
międzynarodowych, a na końcu wiecznej odnowy całego stworzenia.  
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, bądź wywyższony Boże Ojcze, 
Synu i Duchu Święty 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 
anie Jezu Chryste, przyszedłeś na ziemię z ciepłem swojej miłości, która 
roztapia wieczne lody oddalenia człowieka od Boga. * Dziękujemy Ci, że w 

sakramencie swojego Ciała i swojej Krwi pokrzepiłeś nas ku żywotowi 
wiecznemu. * Kształtuj nas i prowadź przez swego Ducha, byśmy mogli oglądać 
Twą chwałę, w tym i w przyszłym życiu. * Bądź Panie uwielbiony na wieki 
wieków.  
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