Nabożeństwo biblijne w okresie Bożego Narodzenia
P. – przewodnik / celebrans
W. – wszyscy
L. – lektor
R. – refren, odpowiedź

N. – imię

Pieśń
Znak krzyża i pozdrowienie celebransa
Modlitwa
P. Przeniknięci blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, spraw, niech w
naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.
P. lub L. Czytanie: So 3,14‒18 lub Iz 66,7‒13
(inne teksty do wyboru: Łk 2,15‒20; 2,25‒32; Mt 2,1‒4. 9‒11)
Medytacja w ciszy
L. Z kazania świętego Leona Wielkiego, papieża
Dzisiejsza uroczystość uobecnia nam świętą tajemnicę przyjścia na świat Jezusa zrodzonego
z Maryi Dziewicy; czcząc zaś narodziny naszego Zbawiciela, obchodzimy też i nasze
narodzenie się do nowego życia. Przyjście Chrystusa daje bowiem początek ludowi
chrześcijańskiemu, a narodziny Tego, który jest Głową tego ludu, są też i narodzinami ciała.
(…) Albowiem to pokój rodzi syn.w Boga, ożywia miłość i stwarza jedność. On jest
odpocznieniem świętych i zaciszem wieczności. Jego dziełem dobroczynnym jest to, że
odrywa ludzi od świata, a łączy ich z Bogiem. (…) Ci więc, „którzy ani z krwi, ani z żądzy
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”, niech złożą Ojcu w darze zgodę i jedność
syn.w wprowadzających pokój. (…) Narodziny Pana to narodziny pokoju. Bo tak mówi
Apostoł: „On jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością”; bo
czy to Żydzi, czy poganie, „przez Niego w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca”.
Wezwania
P. Boże, nasz Ojcze, z radością witamy narodziny Jezusa, naszego Brata i Zbawiciela. On jest
Gwiazdą Poranną z wysoka, Nosicielem Światła, który nam, cierpliwie oczekującym Jego
przyjścia, przynosi brzask świtu.
W. Chwała Bogu na wysokościach, / a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał
(Łk 2,14).
P. Ojcze, w tym świętym czasie błogosław Kości.ł na całym świecie, aby na nowo rozpalał w
sercach wszystkich ludzi światło nadziei i pokoju.
W. Narodziny Twego Syna połączyły niebo i ziemię w zgodzie i pokoju. / Spraw, aby ten sam
pokój / zapanował dzisiaj wśród ludów i narodów.
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P. Wraz z Maryją i Józefem radujemy się narodzeniem Jezusa. Obyśmy umieli przyjmować Go za
Ich przykładem.
W. Niech nasze modlitwy i codzienne ofiary wyjednają wszystkim, / którzy jeszcze Go nie znają, /
łaskę wiary i godność dzieci Bożych.
P. Ojcze nasz…
W. … któryś jest w niebie…
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Pieśń
P. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie strzegł zazdrośnie swej równości z Bogiem.
W. Lecz uniżył się, przyjąwszy postać sługi / i stał się podobny do ludzi.
P. A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał się posłuszny
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
W. Dlatego też B.g wywyższył Go ponad wszystko / i darował Mu Imię ponad wszelkie imię.
P. Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
W. I aby wszelki język wyznał, / że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca
(por. Flp 2,5‒11).
P. Wsłuchujmy się w słowa Psalmu 2. Niech staną się one naszą modlitwą pełną ufności.
L. Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi †
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: †
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
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Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, †
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
P. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej woli wszelkie dążenie człowieka do
Ciebie ma początek i dopełnienie w tajemnicy narodzenia Twojego Syna. Spraw, abyśmy należeli
do Chrystusa, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
W. Amen.
Błogosławieństwo eucharystyczne
Pieśń
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