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ANTYFONY DO PSALMU WEZWANIA - BOŻE NARODZENIE 
 
P 895  

 
Oto Chrystus narodził się dla nas, przyjdźcie, uwielbiajmy Go.  
 
P 895A  

 
Jeruzalem, rozraduj się, jaśniej światłem, bo nadchodzi Zbawiciel twój. 
 
P 895B  

 
Oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, przyjdźcie, uwielbiajmy Go! 
 

ANTYFONY DO PSALMÓW 
 
NIEDZIELA 

 
JUTRZNIA  

Lud, który kroczył w ciemnościach śmierci, nad sobą ujrzał światło zbawienia. 
Alleluja, alleluja!. 

 
NIESZPORY 

Światłość zrodzona ze Światłości, Bóg, nasz Pan, objawił się nam i blask Jego 
chwały jaśnieje nad światem, alleluja, alleluja!. 
 

WTOREK 

 
JUTRZNIA 

Słowo Ojca uwielbiamy Cię, Jednorodzony Synu błogosławimy Cię! 
 
NIESZPORY 

Gloria in excelsis Deo! 
 

ŚRODA 

 
JUTRZNIA 

Uwielbiony został Król pokoju. Oto cała ziemia kontempluje Jego Oblicze. 
Alleluja, Alleluja! 

 

NIESZPORY 

Niech radują się niebiosa i weseli ziemia przed obliczem Pana, Króla! 
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CZWARTEK 

 
JUTRZNIA 

Pan powiedział mi: „Tyś Synem mym, Jam dziś Ciebie zrodził.” 
 

NIESZPORY 

Oto dzisiaj wam zwiastuję wielką radość! /2x/ 
W ubogiej stajni dla nas narodził się Zbawiciel świata. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

 

PIĄTEK 

 
JUTRZNIA 

Oto gwiazda wielkiego Króla! Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata! 
Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie, alleluja! 

 

NIESZPORY 

Jezu, Przyjacielu ludzi, wysławiamy Twe przyjście pośród nas, alleluja, alleluja! 
 

SOBOTA 

 
JUTRZNIA 

Tyś jest mój Syn Umiłowany, alleluja, z mego łona zrodziłem Cię przed 
gwiazdą poranną, alleluja! 
 

NIESZPORY 

Dziś ukazał się nam Zbawca wszechświata, Alleluja, Alleluja!  
Zajaśniały nad nami Jego Światłość, Miłość, Alleluja, Alleluja! 
 

ANTYFONY DO PSALMU 119 
 

I 

Szczęśliwi szukający całym sercem Twego Słowa. 
II 

Bądź błogosławion Panie! Radością moją jest Słowo Twe! 
III 

Otwórz me oczy, o Boże mój, na wspaniałość Twego Słowa. 
IV 

Panie, na drogach Twego Słowa, czynisz moje serce szerokim. 
V 

Nakłoń me serce do Twych napomnień, Boże mój! 
VI 

Tak, wznoszę ręce me ku Twemu Słowu, bo umiłowałem je. 
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VII 

Pieśnią dla mnie, Panie, Twoje Słowo! 
VIII 

Twego miłosierdzia pełna jest ziemia, o daj mi poznać Twoje Słowo! 
IX 

Panie, w dobroci Swej, nasyciłeś mnie Twym Słowem. 
X 

Twe ręce mnie uczyniły, bym rozważał Twoje Słowo! 
XI 

Szukam zawsze Twego zbawienia, gdyż nadzieję mam w Twym Słowie.  
XII 

Panie, Twe Słowo trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.  
XIII 

Od mych ojców otrzymałem świętą roztropność, aby się zwrócić ku Twemu 
Słowu.  

XIV 

Światłem na mojej ścieżce, Twoje Słowo, Panie! 
XV 

Przez Twoje Słowo, Panie, podtrzymaj mnie, a będę żył. 
XVI 

Panie, jam Twoim sługą, spraw bym żył Twoim Słowem! 
XVII 

Panie, Tyś objawił Twoje Słowo, by serca ubogich oświecić. 
XVIII 

Jak ogień Twoje Słowo, mój Boże, dlatego sługa Twój umiłował je. 
XIX 

Jesteś blisko, Panie, przez Twoje Słowo, wybaw mnie! 
XX 

Panie, jak liczne są Twoje zmiłowania! Wyzwól mnie przez Twoje Słowo. 
XXI 

Daj pokój, Panie, tym, którzy strzegą Twego Słowa! 
XXII 

Niech dusza moja chwali Ciebie! Niech rozraduję się w Twoim Słowie! 
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A 800 
 
1. 
 
Tyś jest mój Syn Umiłowany, alleluja, z mego łona zrodziłem Cię przed gwiazdą 
poranną, alleluja! 
 

2. 
 

Niech radują się niebiosa i weseli ziemia przed obliczem Pana, Króla! 
 

A 801 
 
1.  
 
Uwielbiony został Król pokoju. Oto cała ziemia kontempluje Jego Oblicze. Alleluja, 
Alleluja! 
 

2.  
 

Pan powiedział mi: „Styś Synem mym, Jam dziś Ciebie zrodził.” 
 

A 803 
 
Oto dzisiaj wam zwiastuję wielką radość! /2x/ 
W ubogiej stajni dla nas narodził się Zbawiciel świata. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 

A 850  
 
Hodie Christus natus est: Hodie Salvator apparuit: Hodie in terra canunt Angeli, 
laetantur Archangeli Hodie exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis Deo. Alleluia. 
 

A 863 
 
Oto gwiazda wielkiego Króla! Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata! 
Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie, alleluja! 
  



6 

C 252 
 
W królestwie Twoim, wspomnij na nas, Panie, Kiedy przyjdziesz w 
królestwie Twoim.  
 
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich  należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni bę-dą pocie-sze-ni.  
 
2. Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni bę-dą nasy- ce-ni 
 
3. Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni, czystego serca, 
albowiem oni Boga og-lądać bę-dą. 
 
4. Błogosławieni pokój czyniący, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy kró-les-two nie-bies-kie. 
 
5. Błogosławieni jesteście, 
gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wie-lka jest w nie-bie.  
 
Wspomnij, wspomnij na nas Panie,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
Wspomnij, wspomnij na nas Królu,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
Wspomnij, wspomnij na nas Święty,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
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E 841 
 
Syn Boży, Emmanuel! Dla nas się narodził! Ujrzeliśmy Jego chwałę! Alleluja, 
Alleluja! 
 

H 801 
 
1. W środku przebudzonej nocy nad Betlejem wicher dmie.  
Złota gwiazda nam ogłasza: „Słowo ciałem staje się!” 
Gloria in excelsis Deo! 
 
2. Niebo jasną zorzą płonie, tłum aniołów śpiewa pieśń.  
Bóg na ziemię zesłał Syna, płynie w świat niezwykła wieść! 
Gloria in excelsis Deo! 
 
3. Z łąk i gór nadchodzą ludzie, aby pokłon Panu dać.  
Szopa światłem wypełniona, radość nie pozwala spać. 
Gloria in excelsis Deo! 
 
4. My dziś też tam pobiegniemy, by zagościł w sercach Bóg.  
Pozwól Jezu znaleźć pokój u stajenki biednej wrót. 
Gloria in excelsis Deo! 
 

H 804 
 

I 
Tekst: Seduliusz ( + 450) 
 

1. Od bram dalekich wschodu słońca 
Aż po granice kręgu ziemi 
Sławimy dziś Chrystusa Króla 
Z Maryi dla nas zrodzonego. 
 
2. Potężny Stwórca wszystkich rzeczy 
Doczesną przyjął postać sługi, 
By w ludzkim ciele zbawić ludzi 
I nie zatracić swoich stworzeń. 
 
3. W nietknięte łono świętej Panny 
Zstąpiła z nieba pełnia łaski, 
A Ona odtąd dźwiga w sobie 
Nie znaną jeszcze tajemnicę.  
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4. Dziewicze serce już się stało 
Świątynią Boga Najwyższego, 
I Ta, co męża nie poznała, 
Poczęła słowem przyzwolenia. 
 
5. Narodził się zapowiedziany 
Przez archanioła zwiastowanie 
I Jego poznał Jan zamknięty 
W żywocie matki swej, Elżbiety. 
 
6. Na sianie Bóg się dał położyć 
Nie gardząc nędznym stajni żłobem, 
I Ten, co żywi rzesze ptaków, 
Drobiną mleka był karmiony. 
 
7. Weselą się anielskie chóry 
Śpiewając Bogu hymn radości; 
Pasterzom się ukazał Pasterz, 
Którego mocą świat istnieje. 
 
8. Wielbimy Ciebie, Panie Jezu, 
Zrodzony przez Dziewicę czystą, 
Niech będzie Tobie razem z Ojcem 
I Duchem Świętym wieczna chwała. Amen. 
 
II 
Tekst: św. Ambroży (IV w.) 
 
1. Chryste, zbawienie ludzkości 
I Synu Ojca Jedyny, 
Ciebie On zrodził przedziwnie 
Przed wszelkich bytów początkiem. 
 

2. Tyś chwały Jego odblaskiem 
I wieczną świata nadzieją, 
Usłysz więc nasze wołanie 
Ze wszystkich ziemi zakątków! 
 

3. Wspomnij, że niegdyś przyjąłeś 
Śmiertelną postać człowieka, 
Rodząc się z łona czystego 
Niepokalanej Dziewicy.  
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4. Dzień, który do nas powraca 
Przez roku stałe nawroty, 
Świadczy, że z Ojca stolicy 
Przyszedłeś, aby nas zbawić. 
 
5. Niebo i lądy z morzami, 
I to, co w nich się znajduje, 
Ojca wysławia z radością, 
Gdyż On Cię posłał na ziemię. 
 
6. Także i my, których, Panie, 
Swej krwi obmyłeś strumieniem, 
Nowym Cię hymnem wielbimy 
W rocznicę Twoich narodzin. 
 
7. Jezu zrodzony z Maryi, 
Niech Tobie z Ojcem i Duchem 
Chwałę i cześć bezgraniczną 
Oddaje wszelkie stworzenie. Amen. 

H 810 
 
1. Pasterze, powiedzcie nam, coście widzieli w Betlejem? 
Widzieliśmy Dziecię Nowonarodzone, anielskim chórem otoczone,  
co radośnie śpiewał Mu: Alleluja! 
 
2. Pasterze, powiedzcie nam, coście widzieli w Betlejem? 
Widzieliśmy Boga w żłobie złożonego, z Dziewicy Matki zrodzonego, społem 
śpiewaliśmy Mu: Alleluja! 
 
3. Królowie ze wschodu, powiedzcie nam, coście widzieli w Betlejem? 
Widzieliśmy Boga wszechmocnego, Dziecięciem się stającego,  
pokłoniliśmy się Mu: Alleluja! 
 
4. Królowie ze wschodu, powiedzcie nam, coście widzieli w Betlejem? 
Widzieliśmy Króla Najwyższego, pośród ubóstwa mieszkającego,  
z nami przyjdźcie śpiewać Mu: Alleluja! 
  



10 

H 811 
 
1. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, 
a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta  
nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem. 
 

2. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód 
biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni,  
gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. 
 

3. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn 
Pan wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu  
odkupienie win, odkupienie win. 
 
H 812 
 
1. Adeste Fideles laeti triumphantes,Veníte, veníte in Bethlehem. 
Natum vidéte, Regem Angelorum:  
Veníte adoremus, Veníte adoremus Veníte adoremus Dóminum 
 

2. Deum de Deo, lumen de lúmine, gestant puellae viscera  
Deum verum, genitum non factum:  
Veníte adoremus, Veníte adoremus Veníte adoremus Dóminum 
 

3. Cantet nunc Io chorus Angelórum cantet nunc aula caelestium, 
Gloria in excelsis Deo:  
Veníte adoremus, Veníte adoremus Veníte adoremus Dóminum 
 

4. Ergo qui natus die hodierna Jesu tibi sit gloria; 
Patris aeterni Verbum caro factum:  
Venite adoremus,Veníte adoremus Veníte adoremus Dóminum 
 
H 817 
 
1. Dziś na świecie Słowo nam narodziło się, 
o miłości Ojca mówi ludziom. 
Niebo głosi nam tę tajemnicę. 
Chwała Bogu, pokój nam, Alleluja! 
 

2. Dziś w ciemnościach naszych Chrystus narodził się, 
by otworzyć oczy ludziom w mroku. 
Wszechświat blaskiem lśni Jego światłości. 
Chwała Bogu, pokój nam, Alleluja!  
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3. Dzisiaj w naszej śmierci Życie objawia się, 
by przemienić nasze twarde serca. 
Miłość większa jest niż nasze grzechy. 
Chwała Bogu, pokój nam, Alleluja! 
 
4. Dzisiaj w nasze ciało Jezus przyoblekł się, 
by zjednoczyć w sobie wszystkich ludzi. 
Ojcu Syna daje Maryja. 
Chwała Bogu, pokój nam, Alleluja! 
 

H 836 
 
Tego dnia w Betlejem judzkim, Chrystus zbawca rodzi się z Dziewicy. Tego dnia, 
Wieczny rodzi się w czasie, a Słowo staje się Ciałem. Moce niebiańskie się radują, a 
ziemia tańczy z radości. Magowie przynoszą dary, a pasterze rozgłaszają cud. A my 
śpiewamy nieustannie: Chwała Bogu na wysokościach! /3x/ I pokój na ziemi 
ludziom Jego upodobania. 
 

H 837 
 
Dzisiaj rodzi się z Dziewicy Ten, co trzyma w swej dłoni całe stworzenie. Owinięty 
jest w pieluszki Ten, który w Swej naturze jest niedostępny Bogiem. W żłobie 
spoczywa Ten, co stworzył niebiosa i wiekom nadał bieg. Karmiony jest mlekiem 
Ten, co na pustyni zesłał mannę ludowi swemu. Przyjmuje Mędrców Oblubieniec 
Kościoła, otrzymuje od nich dary Syn dziewiczej Matki. Narodzeniu Twemu 
kłaniamy się Chryste! /3x/ Objaw nam Twą boską chwałę! 
 

H 838 
 
O Chryste, cóż możemy ofiarować Ci w darze za cud Twego zstąpienia pośród nas? 
Wszelkie bowiem stworzenie wyraża swe dziękczynienie niosąc Ci: Aniołowie 
śpiew, niebiosa gwiazdę, Mędrcy dary, pasterze zachwyt, ziemia grotę, pustynia żłób 
i my sami Dziewiczą Matkę. Boże Przedwieczny, zmiłuj się zad nami! 
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H 839 
 
Z nami Bóg! Zrozumiejcie to wszystkie narody i oddajcie się pod Jego władzę, 
albowiem z nami Bóg! 
 
Z nami Bóg, tak , z nami Bóg, zrozumiejcie to wszystkie narody, z nami Bóg, z 
nami Bóg i oddajcie się pod Jego władzę, albowiem z nami Bóg, z nami Bóg, tak, 
z nami Bóg! 
 

Dowiedzcie się wszystkie narody: 
 

W Panu pokładam nadzieję, On zbawieniem moim... 
Jemu ufam i bać się nie będę... 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką... 
Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło... 
Albowiem Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany... 
Na Jego barkach spoczęła władza... 
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic... 
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca... 
Bóg mocny, Książę Pokoju... 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu... 
Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen... 
 

H 841  
 

Błogosławione Słowo Ojca, przyszedłeś do nas na ziemię, aby zbawić 
ludzkość, o Jezu Emmanuelu! Tobie cześć, alleluja, alleluja! 
 

1. W wieczornym powiewie wiatru,' w ogrodzie rajskim 
przychodziłeś nawiedzać Twego umiłowanego Adama. 
Gdy nadszedł wieczór świata przychodzisz na ziemię 
i dajesz nam pokój. 
 

2. Przyszedłeś w gorejącym krzewie, 
płomieniu ognia w sercu pustyni. 
Zstąpiłeś w łono Maryi,  
o światłości wszystkich ludów ziemi. 
 

3. Niebiosa z ziemią w jeden śpiew się łączą,  
aniołowie i pasterze' jednym chórem śpiewają Twą chwałę. 
Maryja swym milczeniem, ' mędrcy ich darami  
uznają Ciebie jako ich Zbawcę.  
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4. Matka Boga przyjęła zbawienie w swoim łonie,  
dziś się raduje z aniołami i pasterzami. 
Niech wszyscy ludzie mają udział w Jej radości, 
przez Nią zostało unicestwione starodawne przekleństwo. 
 

5. A my grzesznicy' obmyci Twą miłością,  
zjednoczeni ze świętymi wszystkich czasów, 
oczekujemy Twego przyjścia w chwale  
i Ciebie, Zbawco nasz i Królu wysławiamy. 
 

6. Chwała Ojcu, który zesłał swe Słowo na ziemię, 
Chwała Słowu, które stało się Ciałem' i zamieszkało między nami, 
Chwała Duchowi, który spoczął na Najświętszej Dziewicy, 
Trójco Przenajświętsza, chwała Tobie! 
 

H 843 
 

Słowo Ojca uwielbiamy Cię, Jednorodzony Synu błogosławimy Cię! 
 

1. Przyszedłeś szukać zagubionej owcy, 
Dobry Pasterzu, Przyjacielu ludzi. 
Zastąpiłeś na ziemię dla naszego zbawienia, 
wziąłeś na swe ramiona grzech świata. 
 

2. Patriarchowie ujrzeć Twój dzień pragnęli, 
prorocy zapowiedzieli Twoje przyjście, 
Jan Chrzciciel Cię poprzedził i rozpoznał, 
a Maryja Cię nosiła w swoim łonie. 
 

3. Byłeś w łonie Ojca, o Chryste  
i przyszedłeś na świat, 
Przyjąłeś ciało z Dziewicy Maryi  
i widzieliśmy Twoją chwałę. 
 

4. Błogosławione niech będzie Twe przyjście' pośród nas o Chryste, 
błogosławiona niech będzie Twoja miłość do ludzi. 
Umiłowałeś nas, gdyśmy byli grzesznikami, 
zbawiasz nas i przyprowadzasz do Ojca. 
 

5. Maryja stała się nowym niebem, 
w którym spoczywa Syn Człowieczy. 
Ona jest Arką Nowego Przymierza, 
w Niej jaśnieje chwała Pańska.  
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6. Chwała Ojcu, który jest źródłem wszelkiej świętości,  
Chwała Panu Jezusowi' Przyjacielowi ludzi. 
Chwała Duchowi, który czyni z nas synów Bożych,  
Trójco błogosławiona, chwała Tobie! 
 
H 845 
 
Jezu, Przyjacielu ludzi, wysławiamy Twe przyjście pośród nas, alleluja, 
alleluja! 
 
1. Gdy grzech przykrywał wszechświat swoją nocą, 
gdy lud Twój chodził po bezdrożach, 
przyszedłeś o Chryste,' zamieszkać pomiędzy nami, 
i cała ziemia zadrżała z radości. 
 
2. Anioł zwiastował Dobrą Nowinę Maryi.  
Dziewica stała się Tronem Najwyższego. 
Nowa Świątynia została wzniesiona ręką Boga.  
Ciało Słowa' uzdrawia człowieka zranionego. 
 
3. Dobra Nowina głoszona jest ubogim.  
Na wschodzie Mędrcy śpieszą ku Chrystusowi. 
Mądrość Boga spoczywa na swym Tronie,  
i raduje się pośród synów ludzkich. 
 
4. Niech wszystkie ludy to wiedzą: Bóg jest z nami.  
Bóg z nami i śmierć jest zwyciężona. 
Oto ludzie odnajdują nadzieję:  
Nowy Dzień wstaje w tę noc. 
 
5. Pan rzekł do Ciebie: Tyś moim Synem umiłowanym, 
moim Sługą, w którym się wsławię. 
Oto uczyniłem Cię światłością dla narodów, 
światłość w ciemności świeci' i ciemność jej nie ogarnęła. 
 
6. Chwała Tobie Ojcze Najświętszy,' od którego pochodzi wszelki dar doskonały. 
Chwała Tobie Synu Jednorodzony, ' któryś stał się synem Adama./ 
Chwała Duchowi, który jest Panem' i daje Życie. 
Przenajświętszej Trójcy na wieki wieków Chwała. 
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7. Raduj się Krzewie Gorejący, ' który nosisz Światłość. 
Raduj się, bo rodzisz Emmanuela./ 
Raduj się Tronie Mądrości Słowa Boga. 
Zazdrosna Miłość Pana Zastępów' uczyniła dla Ciebie wielkie rzeczy. 
 

H 847 
 
1. Słowo stało się ciałem , Alleluja, Alleluja!  
I zamieszkało między nami, Alleluja,Alleluja! 
 
2. Pan dał poznać swoje zbawienie, Alleluja, Alleluja!  
A Jego chwała przychodzi zamieszkać wśród narodów, Alleluja, Alleluja! 
 
3. Z mego łona Cię zrodziłem' przed gwiazdą poranną, Alleluja, Alleluja!  
W blasku Twej świętości, Alleluja, Alleluja! 
 
4. Cała ziemie pada na twarz przed Tobą, Alleluja, Alleluja!  
I ludy przychodząoddać Ci chwałę, Alleluja, Alleluja! 
 
5.On posyła wyzwolenie Swojemu ludowi, Alleluja, Alleluja!  
I na zawsze ogłasza SwePrzymierze, Alleluja, Alleluja! 
 
6. Pan rozciągnie ze Syjonu Twe potężne berło, Alleluja, Alleluja!  
Panuj wśród swychnieprzyjaciół, Alleluja, Alleluja! 
 
7. Przy Tobie panowanie od dnia Twych narodzin, Alleluja, Alleluja!  
Tyś najpiękniejszyspośród synów ludzkich, Alleluja, Alleluja! 
 

H 848 
 

Lud, który kroczył w ciemnościach śmierci,  
nad sobą ujrzał światło zbawienia. Alleluja, alleluja! 
 

1. Pomnożyłeś wesele twego ludu, 
sprawiłeś, że się rozradował jak we żniwa. 
Albowiem Dziecię nam się narodziło', Syn został nam dany, 
Bóg z nami', Święty, Mocny', Książę Pokoju. 
 

2. Oto Dziewica poczęła' i rodzi Syna,  
będzie On wielki' i będzie nazwany Synem Najwyższego. 
W owym dniu' Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida,  
będzie panował nad domem Jakuba', a Jego królestwo nie będzie miało końca.  
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3. W owym dniu' Pan ustanowi Pasterza na czele swego ludu, 
będzie On pasł Izraela bezpiecznie', przy wodach odpocznienia. 
Gdyż Bóg będzie ich Bogiem', a oni będą Jego ludem, 
Nowe przymierze jest wyryte w ciele Chrystusa. 
 
4. Głos strażników wznosi się na murach Syjonu,  
w ruinach Jeruzalem' wybuchają okrzyki radości. 
Albowiem widzą na własne oczy Pana chwały,  
który przychodzi nas nawiedzić w naszym ciele. 
 
5. Pan rzekł do Pana mego: ' Tyś moim Synem umiłowanym, 
moim sługą, w którym się rozsławię. 
Oto ustanawiam Cię światłością dla narodów.  
Światłość zajaśniała w ciemności' i ciemność jej nie ogarnęła. 
 
6. Błogosławiony bądź Ojcze Święty', którego chwała napełnia wszechświat. 
Błogosławiony bądź Jednorodzony Synu', który przychodzisz przynieść pokój 
naszej ziemi.  
Bądź błogosławiony Duchu', który spoczywasz na Mesjaszu Bożym. 
Błogosławiony bądź Boże trzykroć Święty', w ogniu Twojej chwały. 
 
7. Raduj się Krzewie Gorejący, który nosisz Światłość.  
Raduj się bo rodzisz Emmanuela. 
Raduj się Tronie Mądrości Słowa Boga. 
Raduj się'  zazdrosna miłość Pana Zastępów' uczyniła dla Ciebie wielkie rzeczy. 
 
H 850 
 
1. Dziś zajaśniała Światłość, Alleluja, Alleluja! 
Oświetlając swym blaskiem kroczących w mroku śmierci.  
Objawiło się Słowo, świat ujrzał Jego chwałę, Alleluja, Alleluja! 
 
2. Jezus, narodów Światłość, Alleluja, Alleluja! 
Zajaśniał w naszej nocy, nad nami Jego miłość.  
Zbawienie daje poznać po wszystkie krańce ziemi, Alleluja, Alleluja! 
 
3. Oczekujący Zbawcy,  Alleluja, Alleluja! 
Widzieli Jego gwiazdę jutrzenki, blask zbawienia.  
Oto narody kroczą w rodzącej się jasności, Alleluja, Alleluja! 
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4. Podnieś swe oczy wokół, Alleluja, Alleluja! 
Ku Tobie chwała ludów jak potok nad obfity.  
O, pójdźmy i pokłońmy się przed Bogiem, naszym Stwórcą, Alleluja, Alleluja! 
 
5. Syn został ludziom dany, Alleluja, Alleluja! 
Emmanuel, Bóg Mocny, nasz Pan, Książę Pokoju.  
Zbawiciel, Mesjasz, Jezus, jest tu z Maryją, Matką, Alleluja, Alleluja! 
 
6. Synowi Króla złoto, Alleluja, Alleluja! 
I przed Nim jak kadzidło wznoszą się nasze pieśni.  
U stóp Chrystusa mirra, On męką Swą nas zbawi, Alleluja, Alleluja! 
 
7. Wielbimy Ciebie, Ojcze. Ty Syna Swego dałeś nam. 
Jaśnieje w Jego ciele Twoja do ludzi miłość.  
Chwała Duchowi Twemu, do Światła nas prowadzi, Alleluja, Alleluja! 
 

H 853 
 
Dziś ukazał się nam Zbawca wszechświata, Alleluja, Alleluja!  
Zajaśniały nad nami Jego Światłość, Miłość, Alleluja, Alleluja!  
 
1. Zbliżmy się do góry Syjon: 
to w niej Zbawiciel się ukazał,  
On zamieszkał pośród nas' i widzieliśmy Jego wielką chwałę. 
 
2. Zbliżmy się do miasta Boga Żywego:  
to w nim Bóg gromadzi swoje dzieci,  
by wysławiać Imię Pana' Boga wszechświata. 
 
3. Zbliżmy się do  Jeruzalem Niebieskiego:  
to w nim Chrystus buduje świątynię swego Ciała;  
Oto przybytek Boga z ludźmi' Bóg z nami, Emmanuel. 
 
4. Zbliżmy się do zgromadzenia Aniołów:  
rozradowali się oni z przyjścia Zbawcy pomiędzy ludźmi.  
Chwała Bogu na wysokości' a Pokój na ziemi tym, których On miłuje. 
 
5. Zbliżmy się do świątecznego zgromadzenia:  
to w nim Pan otrze wszelką łzę z naszych oczu.  
Błogosławieni wezwani na ucztę godów Baranka. 
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6. Zbliżmy się do Jezusa,' Pośrednika Nowego Przymierza:  
On przychodzi zgromadzić wszystko w swoim Ciele:  
Przyjmijmy Jego Ciało i Krew' źródło Zmartwychwstania i Życia. 
 
7. Zbliżmy się do Krwi, przez którą Jezus nas oczyścił:  
to w Nim otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów.  
On pojednał nas z Bogiem' na Krzyżu umierając dla nas. 
 
H 860 
 
1. Nuż my dziś krześcijani, serdecznie się radujmy dnia dzisiejszego, 
iż nam się narodził z czystości panieńskiej Syn Boga żywego. 
 
2. Narodziła się w Betlejem, miasteczku Dawidowym, w ubogim gmachu, 
w pieluszki uwiniony, w jasełeczkach położony używał strachu. 
 
3. Jemu dziś śpiewajmy, Jemu dzięki czyńmy mówiąc bez miary: 
Bądź pozdrowion Panie, bądź pozdrowion Panie za Twe dary. Aman. 
 
H 861 
 
1. Dzieciątko się narodziło. Wszystek świat uweseliło. 
Wesoła nowina, powiła nam Syna, Maryja! 
 
2. Wzięło na się człowieczeństwo, co pokryło Jego bóstwo… 
 
3. Trzej Królowie przyjechali, Trojakie Mu dary dali… 
 
4. Przynieśli Mu dary oto: mirrę, kadzidło i złoto… 
 
5. Na to Boże Narodzenie wesel się wszystko stworzenie… 
 
6. Świętą Trójcę wysławiamy, Bogu cześć i chwałę dajmy… 
 
H 862 
 
1. Anioł pasterzom mówił: „Chrystus się wam narodził 
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie, 
Pan wszego stworzenia.” 
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2. Chcąc się dowiedzieć tego, poselstwa wesołego, 
Bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie,  
Maryję z Józefem. 
 
3. Taki Pan chwały wielkiej, uniżył się Wysoki, 
Pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego,  
Pan waszego stworzenia. 
 
4.O dziwne narodzenie, nigdy niewysławione! 
Poczęła Panna Syna w czystości, porodziła w całości 
Panieństwa swojego. 
 
5. Już się ono spełniło, co pod figurą było: 
Arona różdżka ona zielona stała się nam kwitnąca 
I owoc rodząca. 
 
6. Słuchajcież Boga Ojca, Jako wam Go zaleca: 
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, w raju wam obiecany, 
Tego wy słuchajcie. 
 
7. Bogu bądź cześć i chwała, która byś nie ustała, 
Jako Ojcu, tak i Jego Synowi i Świętemu Duchowi, 
W Trójcy jedynemu. 
 

H 863 
 
1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony;  
ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony. 
Wzgardzony, okryty chwałą; śmiertelny, Król nad wiekami!  
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 
 
2. Cóż, niebo, masz nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście twoje,  
wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. 
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami!  
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 
 
3. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano!  
Cóż jest czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. 
Ubodzy, was to spotkało witać Go przed bogaczami!  
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 
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4. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!  
W dobrych radach, w dobrym bycie  wspieraj jej siłę swą siłą. 
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami.  
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 
 
H 864  
 
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,  
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. 
 
Chrystus się rodzi nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają,  
Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają! 
 
2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje  
I Józef święty i Józef święty Ono pielęgnuje. 
 
3.Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi.  
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. 
 
4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli,  
i dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli 
 
5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa.  
Króla nad królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa. 
 
H 865  
 
1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.  
Aniołowie się radują pod niebiosa wyśpiewują:  
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,  
aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,  
bo się narodził Zbawiciel wszego świata Odkupiciel: 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
4. Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię złożone,  
w pieluszki powite, w żłobie położone. 
Oddajcie Mu Pokłon boski, On osłodzi wasze troski.  
Gloria, Gloria, Gloria, in excelsis Deo!  
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5.A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,  
zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli,  
i zupełnie tak zastali jak Anieli im zeznali: 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
6. A stanąwszy w miejscu pełni zadumienia,  
iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia, 
padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana:  
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
7. Wreszcie, kiedy pokłon Panu już oddali,  
z wielką wesołością do swych trzód wracali, 
że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi. 
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo! 
 

H 866 
 
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  
wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi! 
Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. 
 
2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  
z wszystkimi znaki danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości: 
 
3. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany,  
cztery tysiące lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. 
 
4. I my czekamy na Ciebie, Pana,  
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,  
padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. 
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H 882 
 
Lud Swój, Panie, nawiedziłeś, objawiłeś się światu: ukazała się nam Twoja 
chwała! 
 
1. Mędrcy w Dziecięciu rozpoznają ich Króla, 
Jan Chrzciciel w Jordanie’ przyjmuje Baranka Bożego, 
w Kanie uczniowie dostrzegli Jego Chwałę, 
a my sławimy, o Chryste Twoje Objawienie! 
 
2. Wyszedłeś od Ojca i przyszedłeś na świat, 
w postaci sługi’ zajaśniała Twoja Chwała, 
gwiazda znad żłóbka jaśnieje nad Jordanem, 
a my sławimy, o Chryste Twoje Objawienie! 
3. Narody idą ku Tobie z weselem,  
Ciebie uznają' jako ich Zbawiciela, 
zanurzają się wraz z Tobą w wodach Jordanu, 
a my sławimy, o Chryste Twoje Objawienie! 
 
4. Ojciec Cię namaścił olejkiem radości,  
Duch Boży na Tobie spoczywa', Zwiastunie Dobrej Nowiny. 
Twoje przyjście pośród nas, wypełnia obietnicę,  
a my sławimy, o Chryste Twoje Objawienie! 
 
5. Czas się wypełnił' i Królestwo Twoje jest bliskie,  
nawróć nas Panie, abyśmy w Ciebie wierzyli. 
Przychodzisz nas chrzcić w Duchu i Ogniu,  
a my sławimy, o Chryste Twoje Objawienie! 
 
6. Przygotowałeś oczy niewidomych', by na Ciebie patrzyły,  
Otwarłeś uszy głuchych na Twoje Słowo. 
Poprzednik przygotował Ci lud,  
a my sławimy, o Chryste Twoje Objawienie! 
 
7. Chwała Ojcu, którego głos rozbrzmiewa w naszych sercach. 
Chwała Chrystusowi, ' który nas ochrzcił w Swojej śmierci. 
Chwała Duchowi, ' który obleka nas Swoim światłem, 
Trójco święta, która objawiasz się w tym dniu, ' chwała Tobie! 
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H 886 
 
1. Pan, Zbawiciel wszystkich ludzi wodę w wino zmienia nam. 
Naszą ciemność w swoją światłość i nasz płacz w radości krzyk. 
On objawił swoją chwałę, aby w Niego wierzyć! 
Błogosławion jest przyjaciel misterium Baranka! 
 
2. Świętowanie z nami dzieli, Ten co radość daje nam. 
On weselnej uczty gościem przy grzeszników stole jest. 
Przy Królestwa Jego stole On tych właśnie przyjmie. 
Błogosławion oczyszczony przez łaskę Baranka! 
 
3. Matka pełna miłosierdzia mówi czego trzeba nam, 
rzecząc do tych, co Mu służą: „Czyńcie to, co powie wam.” 
Lecz już zbliża się godzina, gdzie miecz Ja przeszyje. 
Błogosławion jest zraniony przez łaskę Baranka! 
 
4. Daje nam świąteczne wino, Ten, co źródłem Życia jest, 
On przemienia teraz wszystko, nowy wszechświat czyni już. 
Niech ten, co spragniony przyjdzie, będzie pił za darmo. 
Błogosławion jest spragniony, krynicy Baranka! 
 
5. Na weselnych godach ziemi wodę w wino zmienił Pan, 
nowe wino, dla nas dane to przelana za nas Krew. 
A Duch daje to świadectwo: „Ten jest Synem Bożym.” 
Błogosławion, który widział światłość, blask Baranka! 
 
6. Pan zaślubił sobie Kościół, dał w miłości życie nam, 
siebie za niego wydaje, by przyodziać w świętość go. 
Zaproszeni uczty mają nieskalaną suknię. 
Błogosławion zaproszony na ucztę Baranka! 
 
7. Bogu Ojcu dajmy chwałę, On ukochał pierwszy nas. 
Uwielbiajmy Jego Syna, chwałę swą objawił nam. 
I Duchowi, co jednoczy serca Bożych synów.  
Błogosławion zaproszony na ucztę Baranka! 
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H 888 
 
Światłość zrodzona ze Światłości, Bóg, nasz Pan, objawił się nam  
i blask Jego chwały jaśnieje nad światem, alleluja, alleluja! 
 
1. Dziś niebiosa się otwarły,  
Duch zstępuje na Ciebie' i unosi się nad wodami. 
Podwoje Raju się otwierają przed Twym Obliczem, Panie,  
a miecz ognisty' oddala się od Drzewa Życia. 
 
2. Przybyłeś, Panie, odziany w nasze ciało. 
Mędrcy widzą Twą gwiazdę na wschodzie. 
Jesteś Światłością narodów' i zbawieniem krańców ziemi, 
pokojem tych, którzy są daleko' i tych, którzy są blisko. 
 
3. W Twoim przynagleniu i współczuciu, 
ukazałeś się, Zmartwychwstanie ludów. 
Pierwociny narodów oddają Ci pokłon, 
Bóg przyszedł na ziemię', a człowiek wstąpił do Nieba. 
 
4. Bóg jest Światłością' i nie ma w Nim ciemności,  
jeśli kroczymy w Światłości', jak On sam trwa w Światłości, 
jesteśmy w jedności jedni z drugimi,  
a krew Jezusa, Jego Syna', oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 
 
5. Obecnie jesteśmy dziećmi Boga,  
ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. 
Gdy się to objawi', będziemy do Niego podobni,  
bo ujrzymy Go takim jakim jest. 
 
6. Jan złożył świadectwo o Światłości.  
Słowo Życia zajaśniało w naszych ciemnościach. 
Wszystkim, którzy je przyjęli' i uwierzyli w Jego Imię,  
dało moc, aby się stali dziećmi Boga. 
 
7. Chwała Ojcu, którego głos rozbrzmiewa w naszych sercach,  
chwała Chrystusowi, który zamieszkał pośród nas, 
chwała Duchowi, który przyobleka nas Jego Światłością,  
Trójco Przenajświętsza', chwała Tobie! 
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L 812 
 
Radosna światłości, odwieczny odblasku Ojca, Święty, błogosławiony,  
Jezu Chryste. 
 
1. W promieniach zachodzącego słońca,  
wpatrzeni w światło wieczoru 
śpiewamy Ojcu i Synowi 
i świętemu Duchowi Bożemu. 
 
2. Godzien jesteś przyjąć chwałę  
przez nasze wołanie, 
Synu Boga, który oddałeś za nas życie, 
wszelkie stworzenie Cię wychwala. 
 
3. Symeon Cię przyjął w swe ramiona jak pochodnię, 
i nasze oczy widziały Światłość narodów; 
Wnoszony jesteś do świątyni na rękach człowieka. 
Ty, któryś nową świątynią zbudowaną rękami Boga. 
 
4. Twój Duch święty prowadzi nas na Twe spotkanie 
i widzieliśmy Twoją chwałę, 
daj twym sługom, zgromadzonym w ten wieczór, 
zasnąć w pokoju w Twej Światłości. 
 
5. Panie Jezu, adorujemy Ciebie 
obrazie Ojca niewidzialnego, 
odblasku Chwały z wysoka, 
Mądrości odwieczna i Słowo Boga. 
 
6. Wychwalamy Cię i błogosławimy, 
boś nawiedził naszą ziemię, 
całe stworzenie się raduje i oddaje Ci pokłon, 
ofiaruje Ci głos swego uwielbienia. 
 
7. Niech moja modlitwa Panie,  
wzniesie się jak kadzidło. 
Podniesienie mych rąk 
 jak ofiara wieczorna. 
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L 860 
 
Radosna światłości, odwieczny odblasku Ojca, Święty, błogosławiony,  
Jezu Chryste. 
 
1. W promieniach zachodzącego słońca 
wpatrzeni w światło wieczoru, 
śpiewamy Ojcu i Synowi 
i świętemu Duchowi Bożemu. 
 
2. Godzien jesteś przyjąć chwałę 
przez nasze wołanie, 
Synu Boga, który oddałeś za nas życie, 
wszelkie stworzenie Cię wychwala. 
 
3. Panie Jezu adorujemy Ciebie, 
obrazie Ojca Niewidzialnego, 
Odblasku chwały z Wysoka, 
Mądrości Odwieczna i Słowo Boga. 
 
4. Bądź błogosławiony,' Tyś Aniołem wielkiego Przeznaczenia, 
Pierworodnym z całego stworzenia, 
Synem Umiłowanym, Księciem Pokoju, 
Ojcem świata, który ma nadejść. 
 
5. Wychwalamy Cię i błogosławimy, 
boś nawiedził naszą ziemię. 
Całe stworzenie raduje się i pokłon Ci oddaje, 
ofiaruje Ci głos swego uwielbienia. 
 
6. Aniołowie ofiarują Ci ich śpiewy,' a Mędrcy ich dary, 
niebiosa ofiarują Ci gwiazdę, a ziemia grotę, 
pasterze ofiarują Ci baranka,' potomstwo Ewy Maryję 
a Maryja ofiaruje w swoim ciele' Twe mieszkanie pośród nas. 
 
7. Przychodzisz przynieść pokój na ziemię, 
ludziom dobrej woli. 
W swoim ciele przychodzisz pojednać 
ziemię z niebem', a człowieka z Bogiem. 
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8. Niech moja modlitwa Panie,  
wzniesie się jak kadzidło,  
podniesienie mych rąk  
jak ofiara wieczorna. 
 

M 5 
 
Gabryjel mówił Ci, Dziewico: „Raduj się!”, na Jego głos wcielił się w Tobie Władca 
wszechświata, Arko Święta, jak wyśpiewał sprawiedliwy Dawid: okazałaś się większa 
niż niebiosa, bo w łonie Twym nosiłaś Stwórcę swego. 
Chwała Temu, który zamieszkał w Tobie! 
Chwała Temu, który wyszedł z Ciebie! 
Chwała Temu, który narodził się z Ciebie, Synowi Twojemu! 
 

M 7 
 
Rozraduj się, nieprzestąpiona Bramo Pańska! Rozraduj się, obrono i ucieczko 
tych, którzy garną się do Ciebie! Rozraduj się Porcie Zbawienia, Oblubienico 
Dziewicza! Ty, któraś w łonie swym nosiła Twego Stwórcę i Boga; nieustannie 
wspomagaj sławiących Syna Twego i śpiewających Jego cześć! 
 

M 011 
 
1. Matko Boga piękna i bez skazy, Przybytku godny Pana. 
Utkany w Tobie był Syn jedyny, On Księciem życia. 
 
2. Krzewie w ogniu, w Tobie jest „Ten, który Jest”, lecz nie spalając Ciebie. 
W ciało odziało się Słowo Boga, zrodzone z Ojca. 
 
3. Świtu gwiazdo, światło Twoje wzeszło jeszcze przed wschodem słońca.  
Nam objawiła się, kryjąc chwałę Swą narodów Światłość. 
 
4. Nowy Raju, łono Twe dziewicze nosiło owoc Życia. 
Z Krzyża, gdy skonał Pan, wytrysnęło nam Źródło zbawienia. 
 
5. Z Ciebie wyszedł nam Pan, świata Stworzyciel, Życie i Zmartwychwstanie. 
Z grobu wyłonił się Nowy Adam, powstały z martwych. 
 
6. Święta Matko, Pan ukoronował Cię Ducha Świętego pełnią. 
Sławimy piękność Twą, o Przeczysta, Oblubienico. 
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7. Ojcu chwała, który życia źródłem, Synowi wcielonemu, 
Duchowi Jego cześć, co uczynił z Niej Świątynię Boga. Amen. Amen. 
 
M 012 
 
Zaiste, godnym jest wysławiać Ciebie, Bogarodzico, Przebłogosławioną i przeczystą 
Matkę Boga naszego, czcigodniejszą niż cherubinowie i bez porównania 
chwalebniejszą niż serafinowie, bez skazy rodzącą Boga Słowo, jako prawdziwą 
Boga Rodzicielkę, Ciebie wysławiamy. 
 
M 072 
 
O Matko łaskawości, Matko Odkupiciela, Bramo niebo otwierająca, o 
Gwiazdo morska w mrokach świecąca, o Maryjo módl się za nami. 
 
1. Racz podźwignąć lud upadający,  
w grzechach swych uwikłany,' powstać z nich pragnący. 
 
2. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,  
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. 
 
3. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem' uczczona Gabriela 
wdzięcznym pozdrowieniem, 
módl się za nami grzesznymi. 
 
M 800 
 
Dzisiaj Dziewica porodziła Słowo, przez które stał się świat. A ziemia ofiaruje grotę 
niedostępnemu Bogu. Pasterze sławią Go pieśnią na ziemi, jak Aniołowie w niebie. 
Ku Betlejem gwiazda wskazuje magom drogę. Dla nas przyszło dziś na świat nowo 
narodzone Dziecię, sprzed wszystkich wieków Bóg, nowy i odwieczny. 
 
M 802  
 
Sław, duszo moja, Bogarodzicę, o ileż bardziej godną chwały niż aniołowie 
w niebie. 
 
1. O, jak przedziwną tajemnicę dane jest oglądać oczom mym: 
oto grota niebem staje się, a Dziewica zastępuje tron Cherubinów. 
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2. Grota stała się przybytkiem, gdzie spoczywa Ten, kogo cały świat pomieścić nie 
może, 
Chrystus, nasz Bóg, śpiewamy wysławiając Jego chwałę. 
 
3. Zstąpiła rosa na runo, z pnia Jessego wypuścił się pęd, 
na niebiosa gwiazda wznosi się, bo Dziewica porodziła Zbawcę wszechświata. 
 
4. Ojcu Przeświętemu cześć oddajmy, Maryję wybrał On na Matkę swego Syna, w 
Duchu, który okrył Ją swoim cieniem, Chrystusowi cześć, chwała, Alleluja! 
 

M 850 / M 851 
 
Alma Redemptóris Máter,  
quae pérvia caéli pórta mánes, 
Et stélla máris, succúrre cadénti  
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quae genuísti, natúra miránte,  
túum sánctum Genitórem: Vírgo prius ac postérius,  
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, peccatórum miserélre. 
 

R 801 
 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Niech znajdę mą radość w Twej obecności. 
z powodu chwały Twej, Panie, 
niech Twoja słodycz spoczywa przy mnie, 
dzięki Ci składam za bezmierną Twą dobroć. 
 
2. WTOREK 
Tak jak słońce jest radością,  
tych, którzy szukają dnia jego. 
Tak Ty, mój Boże, jesteś mą radością, 
bo Tyś jest słońcem mym. 
 
3. ŚRODA 
Tyś otworzył oczy mego serca 
i ujrzałem dzień twój święty;  
a światłość Twoja rozproszyła 
wielką ciemność sprzed oblicza mego.  
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4. CZWARTEK 
Jezu, Panie, Ty przyszedłeś na ziemię 
i z ludźmi rozmawiałeś. 
W miłosierdziu Swoim,' daj nam ujrzeć Twe oblicze, 
a Twoje Imię będzie wypisane na czołach naszych.  
 
5. PIĄTEK 
Ty przyjąłeś naszą słabość 
i stałeś się z nią jedno. 
O Chryste,' w wielkiej Twej litości, 
przez Swój Krzyż bądź mocą Twego Kościoła. 
 
6. DOX. 
Boże trzykroć święty, Ciebie wysławiamy. 
Święty jest Ojciec, Źródło wszelkiej świętości, 
Święty jest Syn,' obraz Ojca niewidzialnego, 
Święty jest Duch, który wszelkie stworzenie uświęca. 
 
7. SOBOTA 
Błogosławione niech będzie Słowo Boga, 
Książe Pokoju, zrodzony z Maryi; 
Zstąpił On w Nią jako rzeka, 
jako deszcz, co wzrost daje. 
 

R 807  
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Raduj się niebo, wesel się ziemio! 
Jezus się narodził, wychwalajmy Go! 
Zstępuje z nieba', biegnijmy Mu na spotkanie. 
Król niebios jest na ziemi, błogosławmy Go! 
 
2. PONIEDZIAŁEK 
Trwaliśmy w nocy niewiedzy,  
dziś oglądamy światło poznania. 
Stary świat przeminął' wszystko jest nowe.  
Cienie znikają' ukazuje się jasność Prawdy. 
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3. WTOREK 
Ten, który nie miał ciała, narodził się dzisiaj.  
Niewidzialny pozwala się zobaczyć i dotknąć. 
Ten, który jest przed czasem' w niego wstępuje,  
Syn Boży staje się Synem człowieczym. 
 
4. ŚRODA 
Chrystus wciela się w człowieka, swój własny obraz.  
Przyodziewa nasze ciało, by je odkupić. 
Bierze słabość naszego człowieczeństwa,  
by je ubogacić swoim Bóstwem. 
 
5. CZWARTEK 
Oczyszcza człowieka, stawszy się podobnym do ludzi,  
wszystko z niego bierze z wyjątkiem grzechu. 
Przedziwna wymiana' Ten, który jest, się staje.  
Niestworzony sam się uczynił stworzeniem. 
 
6. PIĄTEK 
Syn pełen chwały napełnia mnie swym życiem,  
ukrył na jakiś czas wspaniałość swojej chwały. 
I abym miał dostęp do Jego królestwa,  
Bóg staje się człowiekiem, ' by mnie uczynić Bogiem. 
 
7. SOBOTA 
Tutaj pasterze ofiarują Mu śpiew,  
tam w górze On króluje nad aniołami. 
Tutaj On śpi w ramionach swej Matki,  
tam w górze spoczywa w łonie Ojca. 
 
8. DOKSOLOGIA 
Błogosławiony bądź' Ojcze Miłosierdzia, 
Boże łaskawości i pociechy wszelkiej. 
Błogosławiony niech będzie Syn Twój Jezus' i Duch, którym nas obdarzył, 
wczoraj i dzisiaj i na wieki. 
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T 801 
 
Narodzenie Twe, Chryste, Boże nasz, oświeciło świat blaskiem mądrości, albowiem 
wtedy gwiazdom służący zostali przez gwiazdę pouczeni i Ciebie z wysoka 
Wschodzące Słońce, Panie, chwała Tobie! 
 
T 802 
 
Dziś Dziewica rodzi Boga Przedwiecznego, a ziemia ofiaruje grotę Niedostępnemu. 
Aniołowie i pasterze Go sławią, Mędrcy za gwiazdą wędrują, 
albowiem Dziecię nam się narodziło, Bóg odwieczny. 
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