
WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO 
 

Hasło dnia 

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.          (Iz 9,1) 
 

Introit (6) 
I 
Ks:  Wspomożenie nasze (patrz introit forma B w Ordo) 

 
II 
Ks:   Wieczorem poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić. Alleluja! 
Zb: A rano ujrzycie chwałę Pańską. Alleluja!                 (2 Mż 16,6.7)  
Ks: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Alleluja! 
Zb:   Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Alleluja!    (Iz 45,8) 

Ks: Albowiem Dziecię narodziło się nam. Alleluja! 
Zb: A Syn jest nam dany. Alleluja!                                            (Iz 9,1.5) 
 

Gloria Patri opuszcza się. 
 

Graduale 
Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia * przed obliczem Pana, bo idzie! 
Alleluja!                                                           (Ps 96,11a.13a) 
 

Kolekta 
szechmocny Boże, łaskawy Ojcze nasz niebiański. * Przez narodzenie 
Syna Twego Jezusa Chrystusa wzeszła nad nami prawdziwa światłość, 

która przenika wszelką ciemność grzechu. * Prosimy, udziel nam wiary w to, że 
światło Chrystusa jest zupełnie wystarczające. * Udziel nam odwagi aby zawsze 
kroczyć w swietle Twej prawdy ku Twojej chwale. * 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. * Albowiem On 
będąc Synem Bożym nie wzgardził ludzkim pokoleniem, * ale uniżywszy się, stał 
się jednym z nas, Pośrednikiem i Bratem naszym, * by prowadzić tych, którzy 
weń wierzą do wspaniałości niebiańskiej, * Dlatego ze wszystkimi, którzy 
umiłowali święte imię jego, * z aniołami i archaniołami, i ze wszystkimi chórami 
niebios, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 
 

Post Sanctus 
ysławiamy Cię, Ojcze nas łaskawy, za ten bezcenny dar, którym jest dla 
nas grzesznych ludzi Twój Syn, Jezus Chrystus. Prosimy Cię, oświeć nasze 
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serca i uświęć nas swym Duchem, byśmy godnie przyjmowali Ciało i Krew Syna 
Twego. Błogosław swój Kościół na tej ziemi, by zawsze łączył się w radosnym 
świętowaniu narodzenia Syna Twego i głosił Jego chwałę. Na Niego oczekujemy 
i wraz z całym odkupionym ludem Twoim prosimy: Przyjdź rychło, Panie! 
 

Anamneza 
oże, Królu i Ojcze zbawienia naszego, przypominamy sobie cierpienie, 
śmierć i zmartwychwstanie Syna Twego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że 

Jego przyjście i obecność wśród nas są źródłem radości i nadziei. Obdarz nas 
Duchem Świętym, byśmy zachowywali w sercach naszych prawdę zbawienia i 
szerzyli pokój Chrystusa Jezusa, przez którego racz nas łaskawie wysłuchać. 
. 

Antyfona 
Ks: Wielka jest tajemnica pobożności.  Alleluja! 
Zb: Bóg objawił się w ciele. Alleluja!                                 (1 Tm 3,16)  
 

Modlitwa pokomunijna 
bawicielu drogi, Panie Jezu Chryste, Synu Błogosławionej Marii Panny, * 
dziękujemy Ci, że nasyciłeś nas swym miłosierdziem i pokrzepiłeś swoim 

Ciałem i swoją Krwią. * Bądź uwielbiony za wszelką łaskę okazaną całej 
ludzkości, oraz każdemu z nas z osobna. * Bądź w naszych domach 
najzacniejszym Gościem każdego dnia. * Ciebie, Odkupicielu nasz, wespół z 
Ojcem i Duchem Świętym, wysławiamy, bo Ty jesteś godzien uwielbienia na 
wieki. 
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