
Nabożeństwo biblijne w okresie Adwentu

P. – przewodnik / celebrans          W. – wszyscy          N. – imię
L. – lektor          R. – refren, odpowiedź

Pieśń

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Błogosławieństwo Ojca Miłosierdzia, który posłał swego Syna jako Zbawiciela ludów i 
narodów, spełniając przez Niepokalane Serce Maryi nadzieje proroków, niech będzie z wami 
wszystkimi.

W. I z duchem twoim.

Wprowadzenie

P. Adwent jest czasem sprzyjającym otwarciu naszych serc na Słowo Wcielone, które przybyło do 
nas w pokorze i prostocie człowieczeństwa Chrystusa. Wykorzystajmy ten czas, aby się lepiej 
przygotować na Jego powtórne przyjście w chwale, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 
Dlatego módlmy się wspólnie:

W. Boże, / otwórz nasze serca na Twoją łaskę, / abyśmy przez zwiastowanie anielskie / umacniali 
naszą wiarę w cudowne wcielenie Twojego Syna, / Jezusa Chrystusa. / Prowadź nas przez Jego 
mękę i krzyż / do chwały Jego zmartwychwstania. / Przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.

Pierwsze czytanie: Iz 52,7‒10 lub Ba 4,36‒5,5

Pieśń albo chwila ciszy

Drugie czytanie

L. Z katechez świętego Cyryla Jerozolimskiego – O podwójnym przyjściu Chrystusa

Głosimy przyjście Chrystusa – nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od 
pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem 
Bożego panowania. Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem 
Boskie i ludzkie. 

I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie z 
Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: pierwsze – ukryte, jak rosy na 
runo; drugie – jawne, to, które nastąpi.

Za pierwszym przyjściem został owinięty w pieluszki i złożony w żłobie; za drugim oblecze 
się światłem jak szatą. Przyszedł i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale 
przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami Aniołów. Dlatego nie poprzestajemy
na pierwszym Jego przyjściu, lecz wyczekujemy także i drugiego. Za pierwszym mówiliśmy: 
„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. To samo powiemy i za drugim, a 
wychodząc z Aniołami naprzeciw Panu, oddamy Mu hołd, wołając: „Błogosławiony, który 
przychodzi w imię Pańskie”.

Przyjdzie więc Zbawiciel nie po to, aby Go sądzono, lecz po to, by wezwać na sąd tych, 
przez których niegdyś był postawiony przed sądem. Gdy wtedy był sądzony – milczał; teraz 
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zaś przypomni owym zbrodniarzom, jak haniebnie się z Nim obeszli, wiodąc Go na krzyż, i 
powie: „To uczyniłeś, a Ja milczałem”.

Pierwsze przyjście było wypełnieniem miłosiernych zamysłów Boga: Jezus, pełen dobroci, 
przekonywał ludzi i nauczał. Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wtedy wszyscy, chcąc czy nie, 
będą musieli poddać się Jego władzy.

To podwójne przyjście zapowiadał prorok Malachiasz: „Nagle przybędzie do swej świątyni 
Pan, którego wy oczekujecie. Oto nadejdzie Pan Zastępów, ale kto przetrwa dzień Jego 
przyjścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże. Albowiem jest On jak ogień złotnika i jak ług 
farbiarzy. Usiądzie wtedy, jakby miał przetapiać i oczyszczać”.

O podwójnym przyjściu Pana pisze i Apostoł Paweł w Liście do Tytusa: „Ukazała się 
bowiem łaska Boga, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom, wzywając nas, abyśmy 
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na 
tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i 
Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa”. Jak widzimy, rozróżnia tu Paweł pierwsze i drugie 
przyjście. Za pierwsze dzięki czyni; drugiego zaś oczekujemy. Dlatego, jak to nam zostało 
przekazane, wierzymy i wyznajemy Tego, „który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. 
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie 
końca”.

Przyjdzie więc z nieba nasz Pan, Jezus Chrystus. Przyjdzie w chwale przy końcu świata, 
w dniu ostatecznym. Bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone, będzie 
odnowione.

P. Niech Psalm 25 będzie naszą odpowiedzią na usłyszaną katechezę.

L. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, * 

Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.

W. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, † 

nikt bowiem, kto Ci zawierzył, * 

nie będzie zawstydzony.

L. Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę * 

idąc za marnością.

W. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

L. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, * 

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

W. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *

na swoją miłość, która trwa od wieków.

L. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, † 

lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, * 

ze względu na dobroć Twą, Panie.
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W. Dobry jest Pan i łaskawy, * 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

L. Pomaga pokornym czynić dobrze, * 

uczy ubogich dróg swoich.

W. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * 

dla strzegących Jego praw i przymierza.

L. Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, * 

wybacz mi winy, które są tak wielkie.

W. Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? * 

Pan ukaże mu drogę wybraną.

L. Będzie opływał w szczęście, * 

a jego potomstwo odziedziczy ziemię.

W. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *

i objawia im swoje przymierze.

L. Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *

bo On uwalnia moje nogi z sidła.

W. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * 

bo jestem samotny i nieszczęśliwy.

L. Uwolnij moje serce od smutku, * 

wyzwól mnie od udręki.

W. Spójrz na mój ból i utrapienie, * 

wybacz mi wszystkie grzechy.

L. Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, * 

jak zajadle mnie nienawidzą.

W. Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, * 

by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.

L. Niech prawość i niewinność będą mą obroną, * 

skoro pokładam w Tobie nadzieję.

W. Boże, wybaw Izraela * 

od wszystkich jego niedoli.

L. Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen.
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P. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na 
spotkanie przychodzącego Chrystusa, † a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, * mogli 
posiąść królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

P. lub  L. Ewangelia: Mt 1,18‒24a lub J 1,1‒14

Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wezwanie

P. Ojcze, obdarzyłeś nas łaską oczekiwania na przyjście Twojego Syna.

W. Pomóż nam tak żyć, / byśmy w godzinę śmierci okazali się czuwającymi sługami, / 
oczekującymi przybycia swojego Pana.

P. Ojcze, sławimy Cię za obecność Ducha Świętego w naszym życiu i za to, że wszystkich ludzi 
czynisz posłańcami Twej Dobrej Nowiny.

W. Błogosław naszym pracom i umacniaj naszą wiarę / aż do powtórnego przyjścia Twojego Syna 
w chwale.

P. Ojcze, spraw, abyśmy przez słuchanie Pisma, które zapowiada przyjście Twojego Syna, 
otworzyli nasze serca i umysły na Twoje Słowo.

W. Ulecz poranionych / i jednocz nas nadzieją w Chrystusie.

P. Prosimy Cię, ześlij na cały świat Twoją łaskę płynącą z przyjścia Chrystusa i obdarz nas 
wszystkich pełnią radości i pokoju.

W. Obal mury nienawiści między narodami; / wspieraj tych, którzy zaprowadzają pokój, / i poddaj 
wszystkich ludzi łagodnemu panowaniu Twojego Syna.

P. Dziękując za pierwsze przyjście Chrystusa i oczekując drugiego, módlmy się tak, jak On nam 
polecił:

W. Ojcze nasz...

P. Módlmy się.

W. Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, / aby nasze codzienne trudy i troski / nie 
zatrzymywały nas w drodze prowadzącej do Twojego Syna. / Oświeć nas swoją mądrością / 
i prowadź nas do Niego. / Przez Chrystusa, Pana naszego. / Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Antyfona Maryjna
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