MODLITWA BOŻONARODZENIOWA
Niech będzie błogosławione
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Invitatorium
Niech będzie błogosławione
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
O Boże, racz nas wybawić
Przyjdź Panie szybko nam z pomocą.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen, Alleluja.
Pieśń Pasterzy
Pasterze, głoście, kogo widzieliście,
Ogłaszajcie kto zrodził się na ziemi.
Nie widzieliście człowieka silnego,
nie widzieliście, pasterze, legionów,
oni mają wozy i konie,
Ten, ko się zrodził, sam jest Panem.
Kobieta dała światu Dziecię,
Które położyli w żłobie,
w mieście Betlejem w Judei,
nie było miejsca dla Niego.
Dziecko zrodzone jest znakiem,
z Nim nadchodzi nowe niebo,
z Nim nadchodzi nowa ziemia,
głoście, że zbliża się czas Pana.
Józef zaprowadził Go do Egiptu,
lecz z Egiptu Syn został wezwany.
Wrócił, by zamieszkać w Nazarecie,
Nazarejczykiem będzie nazwany.
Duch Pana unosi się nad Nim,
posłał Go do ubogich i niewidomych,
do więźniów i skruszonych sercem,
dziś wypełnia się obietnica.
Kantyk Izajasza
Alleluja, alleluja, alleluja.
Naród, który w ciemnościach kroczył
ujrzał światłość wielką;
ponad tymi, którzy mieszkali w kraju mroków

światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość i łaskę,
zwiększyłeś ich wesele.
Radowali się Tobą jak w czasie żniw,
ciesząc przed Twoim obliczem.
Jarzmo ciążące nad ludem
i drąg na jego ramieniu,
pręt w ręku jego ciemiężcy trzymany,
został już połamany.
Albowiem Dziecię się narodziło,
został dany nam Syn,
na Jego barkach spoczęła moc i władza,
Księciem Pokoju Go nazwą.
Przychodzi ustanowić nowe królestwo
w domu Dawida swego sługi,
by utwierdzić i umocnić sprawiedliwość,
podziw narodów.
Hymn Chrystusa Zbawiciela
Alleluja, alleluja, alleluja.
Chryste nasz Zbawicielu
Jedyny Synu zrodzony z Ojca
Słowo Ciałem się stało,
z łona Maryi dziewicy.
Tyś nadzieją dla nas wieczną,
jasności i blasku Ojca.
Przyjmij naszą modlitwę
Twych ubogich dzieci na świecie.
Dzisiaj niebo, ziemia, morze,
chwalą tego, kto Ciebie posłał.
Wszystko co się w nich znajduje,
z narodzenia Twego cieszy się.
Także my w ten dzień radosny
świętujemy Twoje przyjście.
Swoją krwią nas ocaliłeś,
więc śpiewamy nową pieśń.
Czytanie Słowa Bożego
Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Bogu na wysokościach,
A na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie bójcie się
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie bójcie się, zwiastuję wam dobrą nowinę,
radość wielka będzie udziałem całego ludu.
Dziś narodził się wam w mieście Dawida
zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki
złożone w żłobie.
Z Betlejem Efrata w Judei
wyjdzie zbawca ludu Bożego.
Narodził się w Betlejem, zamieszkał w Nazarecie,
głosił w Galilei i wszedł do Jerozolimy.
Modlitwa wezwań
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Ojcze Nasz
Modlitwa końcowa
Hymn Bożego Narodzenia
Oderwijcie się ludzie
od waszej pracy,
przybądźcie, przybądźcie
do Betlejem.
Narodził się Pan,
Pan całego świata.
Przybądźcie z każdej ziemi,
pokoju szukający,
narodził się w Betlejem,
Zbawiciel, Pan.

