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Porodziła swego Pierworodnego syna, 
owinęła go w Pieluszki i Położyła w żłobie, 

gdyż nie było dla nich mieJsca w gosPodzie. 
łk 2,7 

 
być może świat oczekiwał, że syn boży urodzi się w gosPodzie;  

staJnia Jest ostatnim mieJscem na świecie gdzie ktoś by  go szukał.   
nauczmy się, że bóg  Jest zawsze tam, gdzie naJmnieJ PrawdoPodobne Jest 

odnalezienie  go.  
więc syn boga, który stał się człowiekiem, został zaProszony,  by weJść do 

własnego świata Przez tylne drzwi.
abP Fulton J. sheen. 

drodzy,

niech czas świąt bożego narodzenia 
będzie szansą na odnalezienie tego miejsca i tych drzwi, 

przez które syn boży przyjdzie do waszego serca 
i napełni je swoją obecnością i miłością.  

Pozwólcie mu się zaskoczyć drogą do tego radosnego spotkania.

     świętowania pełnego pokoju i radości
życzą bracia dominikanie z klasztoru św. Jacka w warszawie

narodzenie Pańskie,  2022
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 Procesja        

 wśród nocneJ ciszy
 XViii / XiX w.

1.  wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie pasterze, bóg się wam rodzi. 
 czym prędzej się wybierajcie, do betlejem pośpieszajcie 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, tyle tysięcy 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.

 kyrie eleison, christe eleison, kyrie eleison

  Liturgia Słowa

 Pierwsze czytanie
 
 czytanie z księgi Proroka izaJasza [9, 1 - 3, 5 - 6]

 syn został nam dany

 naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju  
 mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. rozradowali  
 się przed tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. bo złama- 
 łeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu  
 porażki madianitów.

 albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na Jego barkach spoczę- 
 ła władza. nazwano go imieniem: «Przedziwny doradca, bóg mocny, odwieczny  
 ojciec, książę Pokoju».

 wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie dawida i nad Jego  
 królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na  
 wieki. zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.
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 Psalm resPonsoryJny
 Ps 96, m.: h. kowalski

 dziś się narodził chrystus, Pan zbawiciel

1.  śpiewajcie Panu pieśń nową, 
 śpiewaj Panu, ziemio cała. 
 śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, 
 każdego dnia głoście Jego zbawienie.

2. głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, 
 rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 
 głoście wśród ludów, że Pan jest królem, 
 będzie sprawiedliwie sądził ludy.

3. niech się radują niebiosa i ziemia weseli, 
 niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
 niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, 
 niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

4. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, 
 który już się zbliża, by sądzić ziemię. 
 on będzie sądził świat sprawiedliwie, 
 a ludy według prawdy.

 czytanie z listu świętego Pawła aPostoła do tytusa [2, 11 - 14]

 ukazała się łaska boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

 umiłowany: ukazała się łaska boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom 
 i poucza 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,  
 który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości 
 i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

 alleluJa

 zwiastuję wam radość wielką: 
 dziś narodził się zbawiciel, którym jest Jezus chrystus.
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 ewangelia według świętego łukasza [2, 1 - 14]

 dzisiaj narodził się nam zbawiciel

 w owym czasie wyszło rozporządzenie cezara augusta, żeby przeprowadzić spis  
 ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą  
 syrii był kwiryniusz. wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego  
 miasta.

 udał się także Józef z galilei, z miasta nazaret, do Judei, do miasta dawidowego,  
 zwanego betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu dawida, żeby się dać zapisać 
 z poślubioną sobie maryją, która była brzemienna.

 kiedy tam przebywali, nadszedł dla maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
 pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
 dla nich miejsca w gospodzie.

 w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim  
 stadem. naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła,  
 tak że bardzo się przestraszyli. lecz anioł rzekł do nich: «nie bójcie się! oto zwiastuję  
 wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście dawida  
 narodził się wam zbawiciel, którym jest mesjasz Pan. a to będzie znakiem dla was:  
 znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

 i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły boga  
 słowami: «chwała bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma  
 upodobanie».

 Modlitwa powszechna      

 kyrie, kyrie eleison!
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 Liturgia Eucharystyczna

 Ofiarowanie       
 
 
 dzisiaJ w betleJem
 za ks. siedleckim, 1878

1. dzisiaj w betlejem... wesoła nowina, 
 że Panna czysta... porodziła syna, 
 chrystus się rodzi na oswobodzi. anieli grają, króle witają, 
 pasterze śpiewają, bydlęta klękają. cuda, cuda ogłaszają!

2. maryja Panna... dzieciątko piastuje, 
 i Józef święty... ono pielęgnuje. chrystus się rodzi...

3. choć w stajeneczce... Panna syna rodzi, 
 przecież on wkrótce... ludzi oswobodzi. chrystus się rodzi...

4. i trzej królowie... od wschodu przybyli, 
 i dary Panu... kosztowne złożyli. chrystus się rodzi...

5. Pójdźmy też i my... przywitać Jezusa, 
 króla na królmi... uwielbić chrystusa. chrystus się rodzi...

6. bądź pozdrowiony... boże nieskończony, 
 wsławimy ciebie... boże niezmierzony. chrystus się rodzi...

7. bądźże pochwalon... dziś, nasz wieczny Panie, 
 któryś złożony... na zielonym sianie. chrystus się rodzi...

 sanctus

 sanctus, sanctus, sanctus dominus, deus sabaoth. 
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua. hosanna in excelsis. 
 benedictus, qui venit in nomine domini. 
 hosanna in excelsis.
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 modlitwa PaŃska

 ojcze nasz, któryś jest w niebie: 
 święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, 
 bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. 
 chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. 
 i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. 
 i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
 amen

 agnus dei

 agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. [2x]
 agnus, dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

 
 Komunia święta        
 
 gdy się chrystus rodzi
 za m. m. mioduszewskim, XiX w.

1. gdy się chrystus rodzi i na świat przychodzi, 
 ciemna noc w jasności promienistej brodzi. 
 aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: 
 gloria, gloria, gloria in excelsis deo!

2. mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, 
 aby do betlejem czem prędzej pobiegli; 
 bo się narodził zbawiciel, wszego świata odkupiciel. 
 gloria, gloria, gloria in excelsis deo!

3. o niebieskie duchy i posłowie nieba! 
 Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba: 
 bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. 
 gloria, gloria, gloria in excelsis deo!

4. idźcie do betlejem, gdzie dziecię zrodzone, 
 w pieluszki powite, w żłobie położone: 
 oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. 
 gloria, gloria, gloria in excelsis deo!

5. a gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 
 zaraz do betlejem spieszno pobieżeli: 
 i tak zupełnie zastali, jak im anieli zeznali. 
 gloria, gloria, gloria in excelsis deo!
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6. stanąwszy na 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. nareszcie, gdy pokłon Panu już oddali, 
 z wielką wesołością do swych trzód wracali, 
 że się stali być godnemi, boga widzieć na tej ziemi. 
 gloria, gloria, gloria in excelsis deo!

 
 adeste Fideles
 t.: Xiii w., m.: J. F. wade, 1744

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...

3. cantet nunc io chorus angelorum cantet nunc aula caelestium, 
 gloria in excelsis deo: Veníte adoremus...

4. ergo qui natus, die hodierna Jesu, tibi sit glória 
 Patris aeterni Verbum caro factum: Veníte adoremus...

 Uwielbienie        
 
 Jezu śliczny kwiecie
 m.: za m. m. mioduszewskim, 1838

1. Jezu śliczny kwiecie, zjawiony na świecie: a czemuż się w zimie rodzisz, 
 ciężki mróz na się przywodzisz, nie na ciepłem lecie, nie na ciepłem lecie?

2. Jezu niepojęty, czemu nie z panięty, nie w pałacuś jest złożony, 
 w lichej szopie narodzony i między bydlęty.

3. niewinny baranku, drżysz na gołem sianku: czem nie w złotej kolebeczce, 
 czem nie w złotej kolebeczce, niewinny baranku?

4. śliczna jak lilija, panienka maryja, cała piękna jako róża, 
 nie szuka pańskiego łoża, w żłobeczku powija.
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5. anioł z nieba budzi, najprzód prostych ludzi: pastuszkowie prędzej wstajcie, 
 w szopie Pana przywitajcie, co się dla was trudzi.

6. Pastuszkowie mali, prędko się zebrali, to z muzyką, to z pieśniami, 
 to z różnemi ofiarami, Panu cześć dawali.

7. gwiazda asystuje i w drodze przodkuje, dokąd wschodu monarchowie, 
 jechać mają trzej królowie, szopę pokazuje.

8. wielcy luminarze, kiężyc z słońcem w parze, światłem swojem przyświecają, 
 usługi bogu oddają, światłości szafarze.

9. o dobroci morze, niepojęty boże! któż ci godnie za te dary, 
 co sypiesz na nas bez miary, wydziękować może.

10. o Jezu kochany nam z nieba zesłany, przez twe święte narodzenie, 
 daj szczęśliwe powodzenie, żywot pożądany.

 Rozesłanie        
 
 bóg się rodzi
 sł. F. karpiński, m. trad. XViii w.

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 masz niebo, nad ziemiany? bóg porzucił szczęście swoje. 
 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

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.
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 Kolędowanie

 Z naroDZenia Pana
 m. za m. m. mioduszewskim, 1842

1. z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę bogu żywioły! 
 radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, 
 pasterzy, co paśli pod borem woły.

2. wypada wśród nocy ogień z obłoku. dumają pasterze przy tym widoku. 
 każdy pyta, co się dzieje? czy nie świta, czy nie dnieje? 
 skąd ta łuna bije, tak miła oku?

3. ale gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do betlejem prosto bieżeli. 
 tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana 
 i oddali dary, co z sobą wzięli.

4. odchodzą z betlejem pełni wesela, że już bóg wysłuchał prośb izraela. 
 gdy tej nocy to widzieli, co prorocy widzieć chcieli, 
 w ciele ludzkiem boga i zbawiciela.

5. i my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy! 
 bo ten Jezus, z nieba dany, weźmie nas między niebiany, 
 tylko go z całego serca miłujmy!

 mamy PrzyJaciela
 t.: s. s. Jagodyński, m.: s. wesołowski

1. mamy Przyjaciela, chrysta zbawiciela, wieku dzisiejszego: 
 słowo niestworzone, z Panny narodzone, z żywota czystego.

2. Przyjaciel to drogi! ten niebieskie progi opuścił z daleka, 
 aby pobitego, na poły żywego uzdrowił człowieka.

3. który z Jeruzalem szedł był z wielkim żalem do Jerycha złości. 
 tam go szatan srodze zraniwszy na drodze, odarł z niewinności.

4. ten Przyjaciel prawy krom wszelkiej zabawy, dodał mu ochłody. 
 na dobytek swego ciała naświętszego wziął go do gospody.
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5. by wiecznie nie zginął, rany mu zawinął Przyjaciel serdeczny.  
 ku jego potrzebie skarb, który miał z siebie, dał mu ostateczny.

6. Przeto człowiek każdy niech pamięta zawżdy tak się starać o to, 
 by tego wiecznego Przyjaciela swego szanował nad złoto.

7. Już złego niechajmy, z Jerycha biegajmy prosto do betlejem: 
 betlejem — dom chleba, który przyszedł z nieba, ten jedząc, nie mdlejem. 

 cicha noc
 kolęda austriacka, t.: J. mohr, m.: F. X. gruber, 1818

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.

4. cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud? 
 w betlejem dziecina święta wznosi w górę swe rączęta, 
 błogosławi lud, błogosławi lud.

 
 na boże narodzenie 
 opr.: u. rogala, d. dąbrowska

1. na boże narodzenie aniołów ucieszenie. 
 gdy z weselem śpiewają, bogu cześć, chwałę dają. 
 Panna syna powiła chrystusa porodziła, Panną będąc jak była.

2.  Pasterzom to wesele przyniósł anioł, że w ciele 
 bóg się ludziom narodził, z grzechu ich oswobodził. 
 Panna syna... 

3. trzej królowie przybyli, darami go uczcili, 
 jako Pana swojego, zbawcę rodu ludzkiego. 
 Panna syna...
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 dobryJ wieczir tobi
 kolęda ukraińska

1. dobryj weczir tobi, pane hospodariu! 
 radujsja! oj radujsja zemle, syn bożyj narodywsa!

2. zastelajte stoły ta wsi obrusamy radujsja... !

3. Pakladit kolaczi z jaroji pszynic’i radujsja...!

4. bo prijdut do tebe tri praznyki w hosci -radujsja...!

5. a perszyjie praznyk: swiatoje roidiestwo radujsja...!

6. a druhijie praznyk: swiatoho wasylia radujsja...!

7. a tretijze praznyk: swiato wodochrestia -radujsja...!

8. bywajte zdorowy, pane hospodariu radujsja...!

 Puer natus in bethleem
 wg kancjonałów stąniateckich, 1586

1. Puer natus in bethleem, unde gaudet Jerusalem. 
 laetamini in domino in hoc novo anno.

2.  assumpsit formam hominis Verbum Patris altissimi. laetamini...

3. cognovit bos et asinus, Quod puer erat dominus. laetamini...

4. reges de saba veniunt, aurum, thus, myrrham offerunt. laetamini...

5. intrantes domum invicem salutant novum principem. laetamini...

6. uni, trino, sempiterno benedicamus domino. laetamini...

7. laudetur sancta trinitas, deo dicamus gratias. laetamini...
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 Przybieżeli do betleJem Pasterze
 XiX w.

1. Przybieżeli do betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. 
 chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

2. oddawali swe ukłony w pokorze tobie z serca ochotnego, o boże! 
 chwała na wysokości...

3. anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi. 
 chwała na wysokości...

4. i anieli gromadami pilnują. Panna czysta wraz z Józefem piastują. 
 chwała na wysokości...

5. Poznali go mesyjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. 
 chwała na wysokości...

6. my go także bogiem, zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy. 
 chwała na wysokości...

 gaudete
 Piae cantiones 1582, Jistebnice cantional 1420

 gaudete, gaudete! christus est natus
 ex maria virginæ, gaudete!

1. tempus adest gratiæ, hoc quod optabamus, 
 carmina lætitiæ devote reddamus.

2. deus homo factus est natura mirante, 
 mundus renovatus est a christo regnante.

3. ezechielis porta clausa pertransitur, 
 unde lux est orta salus invenitur.

4. ergo nostra contio, Psallat iam in lustro; 
 benedicat domino: salus regi nostro.
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