Nowenna do Bożego Narodzenia
POBUDKA
Ref. Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem
1. Raduj się Córko Syjonu + i ciesz się wielce Córko Jeruzalem + Oto Pan twój przyjdzie + i w
dniu tym światłość wielka będzie, + A z gór pocieknie słodycz; + Miód i mleko popłynie z
pagórków, + Albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.
Ref. Na przyjście…
2. Oto przyjdzie Bóg i człowiek + z domu Dawida zasiąść na tronie, + A ujrzycie i rozraduje się
serce wasze.
Ref. Na przyjście…
3. Oto przyjdzie Pan nasz obrońca, Święty Izraela z królewską koroną na głowie + I zapanuje
od morza do morza + I od wód wielkich poza krańce świata.
Ref. Na przyjście…
4. Oto ukaże się Pan i nie zawiedzie. + Chociażby zwlekał, ty Go wyczekuj, + Albowiem wnet
zaniecha zwłoki.
Ref. Na przyjście…
5. Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty + I wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity; +
A cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie + I wszystkie narody służyć Mu będą.
Ref. Na przyjście…
6. Narodzi się nam Malutki, + A zwać się będzie Bogiem Mocnym. + Zasiądzie na tronie
Dawida, Ojca Swojego + I będzie panował potężnym ramieniem.
Ref. Na przyjście…
7. Betlejem miasto Boga najwyższego, + Z ciebie wynijdzie władca Izraela + A wyjście Jego
jak od początków wieczności + I ukaże się wielkim wobec całego świata; + A pokój nastanie
na ziemi gdy On przyjdzie.
Ref. Na przyjście…
24 grudnia:
Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na ziemi + I panował nam będzie Zbawiciel świata.
Chór: Już blisko jest Pan.
Wierni: Pójdźmy wszyscy z pokłonem.

PSALM
1. Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio, + a wy góry chwałę oddajcie.
2. Góry okryjcie się wdziękiem, + a pagórki sprawiedliwością.
3. Bo Pan do nas przyjdzie + i nad swymi ubogimi się zmiłuje.
4. Spuśćcie rosę niebiosa, a obłoki sprawiedliwego, + niech ziemia się otworzy i zrodzi
Zbawiciela.
5. Pamiętaj o nas Panie + i odwiedź nas z Twoim zbawieniem.
6. Okaż nam Panie swoje miłosierdzie + i zbawienie swoje nam podaj.
7. Wyślij Baranka, Panie, władcę ziemi + ze skały pustyni na górę Syjonu.
8. Przyjdź nas wyzwolić, Panie Boże zastępów. + Pokaż nam oblicze, a będziemy zbawieni.
9. Przyjdź Panie i przynieś nam swój pokój, + abyśmy się z Tobą weselić mogli.
10. Abyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, Panie, + wśród wszystkich narodów zbawienie
Twoje.
11. Okaż Twoją potęgę i przyjdź Panie, + aby nas wszystkich zbawić.
12. Przyjdź Panie i nie zwlekaj + i rozerwij kajdany twojego narodu.
13. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, + a od Twego oblicza niechby góry spłynęły.
14. Przyjdź i okaż nam Twoje oblicze Panie, + Ty co siedzisz ponad Cherubami.
15. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, + Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
16. Jak było na początku i zawsze i ninie + i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

CZYTANIE
16 grudnia: Jk 5, 7-8. 9b
Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon
ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie
serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
17 grudnia: 1 Tes 5, 23-24
Sam Bóg pokoju niech całkowicie was uświęca, aby wasz duch nienaruszony, dusza i ciało
zachowały się bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten,
który was wzywa; On też tego dokona.
18 grudnia: Flp 4, 4-5
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana
wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko!
19 grudnia: Flp 3, 20b-21
Jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało
poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaka może On także wszystko,
co jest, sobie podporządkować.
20 grudnia: 1 Kor 1, 7b-9
Oczekujemy na objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będzie nas umacniał
aż do końca, abyśmy byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest
Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

21 grudnia: 1 Kor 4, 5
Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach
ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
22 grudnia: Jk 5, 7-8. 9b
Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon
ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie
serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Oto sędzia stoi przed drzwiami.
23 grudnia: 2 P 3, 8b-9
Jeden dzień jest u Pana jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z
wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, lecz On jest cierpliwy w
stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do
nawrócenia.
24 grudnia: Iz 61, 11
Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że
sprawiedliwość się rozmnoży i składane Mu będą hołdy wobec wszystkich narodów.

HYMN
1. Głos jasny dał się słyszeć już + i wśród ciemności dźwięcznie brzmi. + Daleko znikną złudne
sny, + bo Jezus Chrystus w górze lśni.
2. Baranek Boży zbliża się + umorzyć darmo grzechów dług. + We łzach więc łączmy modły
swe + o przebaczenie prosząc win.
3. Stworzyciel świata, wielki Bóg + swym Ciałem niosąc wolność ciał + na siebie przybrał
postać sług, + by zbawić, którym życie dał.
4. Niebieskiej łaski spływa zdrój + do czystej Rodzicielki wnętrz. + I Panna bierze w żywot swój
+ nieznanych Jej tajemnic czar.
5. Przeczystej piersi żywy dom + na swą świątynię zmienia Syn. + I Panna, której ni zna mąż
+ poczyna Boga w łonie swym.
6. Niech chwałę przyjmie Ojciec Bóg + jedyny także Jego Syn + i święty Pocieszyciel Duch +
aż w nieskończony wieków czas. Amen.

MAGNIFICAT
Antyfony:
16 grudnia:
Oto przyjdzie Król i Pan ziemi + I zdejmie jarzmo niewoli naszej. Magnificat.
17 grudnia:
O Mądrości, któraś wyszła z ust Najwyższego! + Co sięgasz od krańca do krańca stanowczo
a słodko rządzisz wszystkim. + Przyjdź i wskaż nam roztropności drogę. Magnificat.

18 grudnia:
O Adonai i Wodzu narodu Izraela! + Co ukazałeś się Mojżeszowi w ognistym krzewie + I na
górze Synaj prawo mu dałeś. + Przyjdź i zbaw nas swym potężnym ramieniem! Magnificat.
19 grudnia:
O różdżko Jessego, któraś dana na znak narodom + Która wszystkim królom usta zamknie, o
którą ludy błagają! + Przyjdź uwolnić nas i nie chciej zwlekać. Magnificat.
20 grudnia:
O Kluczu Dawida i berło domu Izraela, + Który tak otwierasz, że nikt nie zamknie; + Tak
zamykasz, że już nikt nie otworzy! + Przyjdź i wyprowadź więźnia z domu niewoli, + Który
siedzi w ciemnościach i w cieniu śmierci. Magnificat.
21 grudnia:
O Jutrzenko odblasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości! + Przyjdź i oświecaj tych,
co siedzą w ciemnościach i w cieniu śmierci! Magnificat.
22 grudnia:
O Królu narodów i upragnienie ich, Kamieniu węgielny spajający! + Przyjdź i zbaw człowieka,
któregoś z gliny utworzył! Magnificat.
23 grudnia:
O Emmanuelu, Królu i Prawodawco nasz, + Wyczekiwanie narodów i Zbawco ich! + Przyjdź i
zbaw nas, Panie, nasz Boże! Magnificat.
24 grudnia:
Gdy słońce wzejdzie na niebo ujrzycie Króla królów przychodzącego od Ojca, Jakby
oblubieńca idącego ze swojej komnaty. Magnificat.
Magnificat:
1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego, + chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
2. Bóg mój zbawienie moje, jedyna otucha, + Bóg mi rozkoszą i weselem ducha.
3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, + łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
4. Przeto wszystkie narody co ziemię posiędą + odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, + którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
6. Którzy się Pana boją szczęśliwi na wieki, + bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, + rozproszył dumne myśli głów pychą
nadętych.
8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne. + Wywyższył, uwielmożnił w pokorę
zamożne.
9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, + bogaczów z niczym puścił i nędznie
rozproszył.
10. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, + wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym, + Abrahamowi z potomstwem jego
wiecznym czasem.
12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, + chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
13. Jak było na początku tak zawsze niech będzie, + teraz i na wiek wieków niechaj słynie
wszędzie.

Powtarza się antyfonę.
Prowadzący: Pan z wami.
Wierni: I z duchem twoim.
Prowadzący: Módlmy się:
Pośpiesz prosimy Cię Panie, i nie zwlekaj: potęgą Twej mocy z góry nas wspieraj, aby przyjście
Twoje przyniosło ulgę i pociechę tym, którzy zaufali Twojej dobroci. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
Wierni: Amen.
1. Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, + Gwiazdo morska, do nieba ścieżko
najprościejsza.
2. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, + Tyś jedyną nadzieją człowieka
grzesznego.
3. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, + w grzechach swych uwikłany, powstać z nich
pragnący.
4. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, + Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
5. Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem + uczczona Gabriela wdzięcznym
pozdrowieniem.
6. Racz się wstawiać, o Panno, za nami grzesznymi, + ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Prowadzący: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
Wierni: I poczęła z Ducha Świętego
Prowadzący: Módlmy się:
Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa,
Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż
zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wierni: Amen.
Prowadzący: Pomoc Pańska niech zawsze będzie z nami.
Wierni: Amen.

