
Nabożeństwo biblijne na uroczystość Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny (8 września)

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

Pieśń

Znak krzyża i pozdrowienie

P. Świętujmy narodzenie Dziewicy Maryi i uwielbiajmy Jej Syna, Chrystusa Pana.

W. Światło Jej życia opromienia cały świat.

Wprowadzenie

P. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest jednocześnie dniem powstania naszego 
Zgromadzenia. Święty Arnold uważał ten fakt nie tylko za zaszczyt i szczęśliwą zbieżność, ale 
przede wszystkim za wezwanie dla nas – werbistów – abyśmy stawali się coraz bardziej godni 
opieki Tej, która jest Matką Chrystusa oraz Matką wszystkich Bożych dzieci. Ojciec Arnold bardzo 
często, głosząc kazania o Maryi, używał trojakiego tytułu: Córka Boga Ojca, Matka Syna Bożego i 
Oblubienica Ducha Świętego. Dziękujmy dzisiaj Bogu za Jej kochającą troskę w przeszłości i 
prośmy o dalszą pomoc i opiekę nad naszym zgromadzeniem.

P. Módlmy się.

W. Wszechmogący Boże, / macierzyństwo Najświętszej Dziewicy / stało się początkiem naszego 
zbawienia. / Udziel swoim sługom łaski, / aby święto Jej Narodzenia / utwierdziło nas w pokoju. / 
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

L. Pierwsze czytanie: Gal 4,4‒7 lub Syr 21,13‒21

Medytacja w ciszy

Responsorium

P. Dzisiaj obchodzimy dzień narodzenia chwalebnej Dziewicy Maryi, z rodu Abrahama, z 
pokolenia Judy i szczepu Dawida.

W. Kiedy narodziła się Święta Dziewica, / świat opromieniła Jutrzenka zbawienia. / Niech będzie 
błogosławiony szczep, / który zrodził taki dorodny owoc.

P. Świętujmy z radością narodzenie błogosławionej Maryi, a Ona niech wstawia się za nami u Pana 
Jezusa Chrystusa.

W. Twoje narodzenie, Dziewicza Matko Boga, / zwiastowało radość całemu światu, / gdyż z Ciebie
wzeszło Słońce Sprawiedliwości, / Chrystus, nasz Bóg.

P. „Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna 
jak zbrojne zastępy?” (Pnp 6,10).

W. „Oto przybytek Boga z ludźmi: / i zamieszka wraz z nimi, / i będą oni Jego ludem, a On będzie 
«BOGIEM Z NIMI'»” (Ap 21,3).
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P. Błogosławiona jesteś między niewiastami.

W. Błogosławiony owoc żywota Twojego.

P. lub L. Ewangelia: Łk 1,46‒55

Homilia lub medytacja w ciszy

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Wezwania

P. Głosząc światu wielkość naszego Zbawiciela, narodzonego z Maryi Dziewicy, z ufnością 
wołajmy do Niego.

W. Panie, niech Twoja Matka modli się za nas wszystkich / tworzących Rodzinę Arnoldową.

P. Słońce Sprawiedliwości, gdy zajaśniał Twój dzień, ukazałeś się światu jako Syn Niepokalanej 
Dziewicy Maryi. Wspieraj nas, abyśmy kroczyli w świetle Twojej obecności.

W. Odwieczne Słowo Boże, / w ciele Maryi znalazłeś mieszkanie na ziemi. / Pozostań z nami na 
zawsze w sercach wolnych od grzechu.

P. Synu Dawida, zechciałeś przyjąć królewską krew od Tej, która była uniżona w ludzkich oczach, 
ale wywyższona w oczach Boga.

W. Naucz nas cenić prawdziwą wielkość umysłu i serca.

P. Odwieczne Słowo Wcielone, dzisiaj również wspominamy powstanie Zgromadzenia Słowa 
Bożego. Nasze serca są pełne wdzięczności za Twoją potężną pomoc, okazywaną przez lata jego 
istnienia.

W. Dziękujemy Ci za Maryję, / która nieustannie wstawia się za nami z matczyną troską. / 
Pragniemy wstępować w ślady naszego Założyciela / i za jego przykładem oddawać Jej hołd / jako 
Córce Odwiecznego Ojca, / Matce Wcielonego Słowa / i Oblubienicy Ducha Świętego.

P. Słowo Wcielone, wzbudź w nas nową gorliwość, abyśmy byli całkowicie oddani misji, do której 
nas powołujesz i naśladowali Maryję w Jej ufnym oddaniu się Tobie.

W. Umocnieni Duchem miłości / chcemy być Twoimi świadkami we współczesnym świecie, / tak 
aby ciemności grzechu i noc niewiary / ustąpiły przed światłością Słowa i Duchem łaski, / a Twoje 
Serce żyło w sercach wszystkich ludzi. Amen.

Błogosławieństwo eucharystyczne

Pieśń
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