luterański kościół
św. Krzysztofa we Wrocławiu

NABOŻEŃSTWO
DZIEWIĘCIU
CZYTAŃ I KOLĘD
9 stycznia 2022 r., 12:00

Preludium organowe
Von Himmel kam der Engel Schaar, bwv 607
Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Pieśń na rozpoczęcie

wszyscy wstają

1 Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi; * wstańcie pasterze, Bóg się wam
rodzi; * czem prędzej się wybierajcie, *
do Betlejem pospieszajcie * przywitać
Pana, * przywitać Pana.
2 Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
* z wszystkimi znaki danymi sobie; *
jako Bogu cześć Mu dali, * a witając zawołali * z wielkiej radości, * z wielkiej
radości:
3 «Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany, * cztery tysięce lat wyglądany! *
Na Ciebie króle, prorocy * czekali, a Tyś
tej nocy * nam się objawił, * nam się
objawił».

4 Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy, * śpiewajmy z nimi wspólnymi
głosy: * chwała Bogu w wysokości, *
a ludziom na tej niskości * niech pokój
będzie, * niech pokój będzie!
5 Pełne są nieba, Boże, Twej chwały,
* pełna jest ziemia, pełen świat cały. *
Niechaj wszystko się zdumiewa, * niechaj wszystko «Święty» śpiewa * Bogu
naszemu, * Bogu naszemu!

Modlitwa wstępna

U

duchowny

miłowani w Chrystusie, oto ten
Bożonarodzeniowy czas, kiedy
nasze myśli i nasza radość skupiają się na tym, by znów usłyszeć zwiastowanie Dobrej Nowiny przez aniołów, a nasze serca i umysły kierujemy
do Betlejem, aby dostrzec Tego, który
do nas przyszedł w małym Dzieciątku
leżącym w żłobie.

Dlatego też wsłuchajmy się ponownie
w zapisaną w Piśmie Świętym historię Bożej miłości, począwszy od pierwszych dni naszego nieposłuszeństwa,
aż do chwały Zbawienia, przyniesionej
przez Święte Dziecię. W naszym śpiewie kolęd, zanieśmy także pozdrowienie Jego Matce, Marii.
Najpierw jednak módlmy się do Pana
w potrzebach całego świata: za pokój
na ziemi, którą nieustannie zachowuje; za miłość i jedność w Kościele, który zbudował; za braterstwo i dobrą
wolę wszystkich ludzi; za nasz naród,
za nasze państwo, za nasz umiłowany
Śląsk i nasze miasto Wrocław. Dziękujemy także za dobrodziejów tej świątyni, którzy utrzymywali ją i pielęgnowali przez siedem wieków jej istnienia.
Szczególnie w tym czasie pamiętajmy
w modlitwach do Niego o ubogich i bezradnych; zziębniętych, głodnych i uciśnionych; o chorych i ich opiekunach;

o samotnych i niekochanych; o starcach i małych dzieciach; o wszystkich,
którzy nie znają Chrystusa lub go nie
miłują, lub którzy przez grzech zranili
Jego miłosierne serce.
Wreszcie pamiętajmy przed Bogiem
o tych, którzy radują się razem z nami,
ale na innym brzegu i w większej światłości – oto niepoliczalna mnogość
tych, którzy pokładli swą ufność w Słowie, które Ciałem się stało, i do których,
przez Jezusa Chrystusa, stawajmy się
coraz bardziej podobni.
Niechaj te modlitwy i uwielbienie dotrą
przed Niebieski Tron w słowach, których nauczył nas sam Jezus Chrystus:

O

wszyscy
jcze nasz, * któryś jest w niebie, * święć się imię Twoje, *
przyjdź Królestwo Twoje, *
bądź wola Twoja, * jako w niebie,
tak i na ziemi. * Chleba naszego po-

wszedniego 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.
Albowiem Twoje jest królestwo *
i moc, i chwała * na wieki wieków.
Amen.

W

duchowny

szechmogący i wieczny Boże,
obdarz nas swoją łaską, †
abyśmy pełni wiary, nadziei
i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
† który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
wszyscy Amen.

Wszyscy siadają.

Kolęda
wszyscy
1 Gdy się Chrystus rodzi * i na świat
przychodzi, * ciemna noc w jasnościach
* 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 *
czym prędzej pobiegli, * bo się narodził Zbawiciel * wszego świata Odkupiciel: * Gloria...
3 O niebieskie duchy * i posłowie nieba, * powiedzcież wyraźniej, * co nam
czynić trzeba, * bo my nic nie pojmujemy, * ledwo od strachu żyjemy: * Gloria...
4 Idźcie do Betlejem, * gdzie Dziecię zrodzone, * w pieluszki powite, *
w żłobie położone, * oddajcie Mu pokłon boski, * On osłodzi wasze troski: *
Gloria...

5 A gdy pastuszkowie * wszystko zrozumieli, * zaraz do Betlejem * śpieszno pobieżeli, * i zupełnie tak zastali *
jak Anieli im zeznali: * Gloria...
6 A stanąwszy w miejscu * pełni zadumienia, * iż się Bóg tak zniżył * do swego
stworzenia, * padli przed Nim na kolana * i uczcili swego Pana: * Gloria...

Pierwsze czytanie
Bóg wypędza ludzi z Raju i zapowiada,
że ich potomstwo zdepcze głowę węża.

A
lektor

Księga Rodzaju
3, 8–15.17–19

gdy usłyszeli szelest Pana Boga
przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył
się Adam z żoną swoją przed Panem
Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan
Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział:

Usłyszałem szelest twój w ogrodzie
i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto
ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś
z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi
dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego
drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg
do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł
i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża:
Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą,
między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty
ukąsisz je w piętę. A do Adama rzekł:
Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej
i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego,

przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz
z niej po wszystkie dni życia swego!
Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się
będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 Anioł pasterzom mówił: * Chrystus
się wam narodził, * w Betlejem, nie
bardzo podłym mieście, * narodził się
w ubóstwie, * Pan wszego stworzenia.
2 Chcąc się dowiedzieć tego, * poselstwa wesołego, * bieżeli do Betlejem
skwapliwie, * znaleźli Dziecię w żłobie,
* Maryję z Józefem.

3 Taki Pan chwały wielkiej, * uniżył się
Wysoki, * pałacu kosztownego żadnego,
* nie miał zbudowanego, * Pan wszego
stworzenia.
4 O dziwne narodzenie, * nigdy nie
wysłowione, * poczęła Panna Syna w
czystości, * porodziła w całości * panieństwa swojego.
5 Już się ono spełniło, * co pod figurą
było: * A-aronowa różdżka zielona, *
stała się nam kwitnąca * i owoc rodząca.
6 Słuchajcież Boga Ojca, * jako wam
Go zaleca: * ten jest Syn mój najmilszy, jedyny, * wam w raju obiecany, *
tego wy słuchajcie!
7 Bogu bądź cześć i chwała, * która by
nieustała; * Jak Ojcu, tak i Jego Synowi, * i Świętemu Duchowi, * w Trójcy
jedynemu.

Drugie czytanie
Bóg składa obietnicę Abrahamowi, że w jego potomstwie błogosławione będą wszystkie narody ziemi.

Z
lektor

Księga Rodzaju
22, 15–18

awołał anioł Pański powtórnie
z nieba na Abrahama, mówiąc:
Przysiągłem na siebie samego,
mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie
wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego
syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo
twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek
na brzegu morza, a potomkowie twoi
zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,
i w potomstwie twoim błogosławione
będą wszystkie narody ziemi za to, że
usłuchałeś głosu mego.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina, * że Panna czysta, że
Panna czysta porodziła Syna. * Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, * anieli
grają, króle witają, * pasterze śpiewają,
bydlęta klękają, * cuda, cuda ogłaszają.
2 Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje * i Józef stary, i Józef
stary ono pielęgnuje. * Chrystus...
3 Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, * przecież
On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi
oswobodzi. * Chrystus...

Trzecie czytanie
Prorok zapowiada
przyjście Zbawiciela.

U
lektor

Księga Izajasza
9, 2.6–7

dzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się
będą przed tobą, jak się radują
w żniwa, jak się weselą przy podziale
łupów. Potężna będzie władza i pokój
bez końca na tronie Dawida i w jego
królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na
prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na
wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu * Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu? * Pastuszkowie przybywajcie * Jemu wdzięcznie
przygrywajcie * jako Panu naszemu.
2 My zaś sami z piosneczami za wami
pośpieszymy * a tak tego Maleńkiego
niech wszyscy zobaczymy: * Jak ubogo
narodzony * płacze w stajni położony, *
więc Go dziś ucieszymy.
3 Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi
świat z wesołości, * że posłany jest nam
dany Emanuel w niskości. * Jego tedy
przywitajmy * z Aniołami zaśpiewajmy
* «Chwała na wysokości!».

4 Witaj, Panie, cóż się stanie, że rozkosze niebieskie, * opuściłeś, a zstąpiłeś na
te niskości ziemskie? * «Miłość moja to
sprawiła, * by człowieka wywyższyła, *
pod nieba empirejskie».

Czwarte czytanie
Zapowiedź pokoju,
którzy przyniesie Chrystus.

W
lektor

Księga Izajasza
11, 1–4.6–9

yrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda
owoc. I spocznie na nim Duch
Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch poznania i bojaźni
Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz
według sprawiedliwości będzie sądził

biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I będzie
wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały
chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie
się pasła z niedźwiedzicą, ich młode
będą leżeć razem, a lew będzie karmił
się słomą jak wół. Niemowlę bawić się
będzie nad jamą żmii, a do nory węża
wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie
będą krzywdzić ani szkodzić na całej
mojej świętej górze, bo ziemia będzie
pełna poznania Pana jakby wód, które
wypełniają morze.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 Niech Bóg dziś pokój ześle wam, *
niech otrze wszelką łzę, * bo Chrystus
nasz Zbawiciel * narodził dzisiaj się, *

by wyrwać nas z szatana rąk, * by zgładzić zło i śmierć. * O, błogosławiona
słodka wieść, * radosna wieść, * o, błogosławiona słodka wieść.
2 W Betlejem w judzkiej ziemi * Syn
Boży zrodził się. * Pałacem Jego stajnia,
posłaniem siano mdłe. * O Mario, Tyś
przyjęła * wraz z Synem wzgardę znieść.
* O, błogosławiona słodka wieść, * radosna wieść, * o, błogosławiona słodka
wieść.
3 Wtem z nieba wysokości * na ziemię
anioł zszedł, * pasterzom się ukazał *
i przestraszonym rzekł: * W Betlejem
narodzony * w stajence Boży Syn. * O,
błogosławiona słodka wieść, * radosna
wieść, * o, błogosławiona słodka wieść.
4 Nie bójcie się, pasterze, * zwiastuję
radość wam, * dziś dany wam Zbawiciel, * a jest nim Mesjasz Pan. * Wyzwolić przyszedł lud swój, * odkupić ludzki
stan. * O, błogosławiona słodka wieść, *

radosna wieść, * o, błogosławiona słodka wieść.
5 Pochwalmy Pana pieśnią, * oddajmy
Bogu cześć, * miłości przykład braciom
* i pokój śpieszmy nieść. * Niech święty Narodzenia czas * zwycięża wszelki
grzech. * O, błogosławiona słodka wieść,
* radosna wieść, * o, błogosławiona
słodka wieść.

Piąte czytanie
Archanioł Gabriel zwiastuje Marii
wolę Bożą.
Ewangelia wg św. Łukasza
1, 26–35.38

W
lektor

szóstym miesiącu Bóg posłał
anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret,
do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria.

I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale
ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz
mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da
mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na
wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni
cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie
święte i będzie nazwane Synem Bożym.
I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.
I anioł odszedł od niej.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 Gdy śliczna Panna Syna kołysała, *
z wielkiem weselem tak Jemu śpiewała: * |: li li li li laj, * moje dzieciąteczko,
* li li li li laj, * śliczne paniąteczko. :|
2 Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu
swemu, * pomóż radości wielkiej sercu
memu. * |: Li li li li laj, * wielki królewicu, * li li li li laj, * niebieski dziedzicu. :|
3 Śpijże już sobie moja perło droga, *
niech Ci snu nie rwie żadna przykra
trwoga. * |: Li li li li laj, * mój śliczny
rubinie, * li li li li laj, * póki sen nie minie. :|

Szóste czytanie
Święty Łukasz tak pisze
o narodzeniu Jezusa.

S

lektor

Ewangelia wg św. Łukasza
2, 1.3–7

tało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano
cały świat. Szli więc wszyscy do
spisu, każdy do swego miasta. Poszedł
też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu
i z rodu Dawida, aby był spisany wraz
z Marią, poślubioną sobie małżonką,
która była brzemienna. I gdy tam byli,
nadszedł czas, aby porodzła. I porodziła
syna swego pierworodnego, i owinęła go
w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż
nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
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 twoje. * 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 Potem i króle widziani * cisną się
między prostotą, * niosąc dary Panu w
dani: * mirrę, kadzidło i złoto. * Bóstwo to razem zmieszało * z wieśniaczemi ofiarami. * A Słowo Ciałem się
stało * i mieszkało między nami.
5 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.

Siódme czytanie
Pasterze przybywają do stajenki.
Ewangelia wg św. Łukasza
2, 8–16

B
lektor

yli w tej krainie pasterze w polu
czuwający i trzymający nocne
straże nad stadem swoim. I anioł
Pański stanął przy nich, a chwała Pań-

ska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła
ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł:
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem
wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to
będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki
i położone w żłobie. I zaraz z aniołem
zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich,
chwalących Boga i mówiących: Chwała
na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do
nieba, pasterze rzekli jedni do drugich:
Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił
Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli
Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 Przybieżeli do Betlejem pasterze, *
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze, * Chwała na wysokości, * chwała na wysokości, * a pokój * na ziemi.
* Chwała na wysokości, * chwała na
wysokości, * a pokój * na ziemi.
2 Oddawali swe ukłony w pokorze * Tobie z serca ochotnego, o Boże! * Chwała...
3 Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
* których oni nie słyszeli, jak żywi. *
Chwała...
4 Dziwili się napowietrznej muzyce
* i myśleli, co to będzie za Dziecię? *
Chwała...
5 Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
* narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. * Chwała...

6 My go także Bogiem, Zbawcą już znamy * i z całego serca wszystko kochamy. * Chwała...

Ósme czytanie
Mędrcy wiedzieni gwiazdą
odnajdują Jezusa.
Ewangelia wg św. Mateusza
2, 1–12
lektor

G

dy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie
jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego
na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu
pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.
I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał
ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?

A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś
najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój
izraelski. Wówczas Herod przywołał
potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem
i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie
o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu
pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla,
odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na
Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię,
zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę,
niezmiernie się uradowali. I wszedłszy
do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon,
potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do
Heroda, inną drogą powrócili do ziemi
swojej.
Bogu niech będą dzięki.

Kolęda
wszyscy
1 Mędrcy świata, monarchowie, gdzie
śpiesznie dążycie? * Powiedzcież nam,
trzej królowie, chcecie widzieć Dziecię?
* Ono w żłobie, nie ma tronu i berła nie
dzierży, * a proroctwo Jego zgonu już
się w świecie szerzy.
2 Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje, * wieść okropna, wieść
to smutna: Herod spisek knuje. * Nic
monarchów nie odstrasza, do Betlejem
śpieszą, * gwiazda Zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.
3 Przed Maryją stają społem, niosą
Panu dary, * przed Jezusem biją czo-

łem, składają ofiary. * Trzykroć szczęśliwi królowie, któż wam nie zazdrości?
* Cóż my damy, kto nam powie, pałając
z miłości?
4 My do Ciebie pospieszymy, by dać
dar troisty: * modły, pracę niosąc w
dani, i żar serca czysty. * To kadzidło,
mirrę, złoto niesiem, Jezu, szczerze * –
co dajemy Ci z ochotą, od nas przyjm
w ofierze.

Dziewiąte czytanie
Święty Jan wyjaśnia
wielką tajemnicę Wcielenia.
Ewangelia wg św. Jana
1, 1–14
Wszyscy wstają.

N

duchowny

a początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było
Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było
światłością ludzi. A światłość świeci
ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od
Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć
o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał
zaświadczyć o światłości. Prawdziwa

światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był
i świat przezeń powstał, lecz świat go
nie poznał. Do swej własności przyszedł,
ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
jego, którzy narodzili się nie z krwi ani
z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy
chwałę jego: chwałę, jaką ma jedyny
Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy.
Bogu niech będą dzięki.

Kolekta
duchowny Pan niech będzie z wami.
wszyscy		 I z duchem twoim.
duchowny Módlmy się.

P

rzeniknięci nowym blaskiem
Wcielonego Słowa, prosimy Cię,
wszechmogący Boże, † spraw,
niech w naszych czynach odbija się
światło, * które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
† który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
wszyscy Amen.

Błogosławieństwo

Ch
duchowny

rystus, który przez swoje
wcielenie połączył w jedno to, co ziemskie z tym, co
niebiańskie, niech napełni was pokojem i dobrą wolą, byście mogli stać się
uczestnikami Boskiej natury; a błogosławieństwo Boga wszechmogącego,
ojca i syna,  i ducha świętego,
niech zstąpi na was i pozostanie z wami
na zawsze.
wszyscy Amen.

Zakończenie
wszyscy
1 Słysz! Już herold śpieszy nieść * Narodzenia słodką wieść! * Król Narodów,
Boży Syn * pokój niesie, zmazę win. *
Radość i wesołe pienie * niech ogarnie dziś stworzenie! * Aniołowie głoszą
wszem: * «Chrystus zrodzon w Betlejem!» * Słysz! Już herold śpieszy nieść *
Narodzenia słodką wieść!
2 Niebios Król, ten wieczny Pan * idzie
do nas dać się sam, * odkupieńczą niesie moc, * która zgładzi grzechu noc. *
Ten, co matkę ma Dziewicę, * Pannę tę,
Bogurodzicę! * Zbawić: to jest Jego cel; *
Jezus nasz, Emmanuel. * Słysz! Już herold śpieszy nieść * Narodzenia słodką
wieść!
3 Przyjdź, Pokoju Książę, przyjdź * do
serc naszych prędko wnijdź. * Zechciej
w duszach pośród nas * być po ostatecz-

ny czas. * Bądź nam słodkim ukojeniem,
* w ciężkich chwilach odetchnieniem. *
I podporą w smutne dnie, * przewodnikiem w śmierci śnie. * Słysz! Już herold śpieszy nieść * Narodzenia słodką
wieść!
4 Witaj nam, o Królu cny! * Niesiesz
z sobą nowe dni. * Tyś jest światłość,
Prawdy moc, * Ty rozświecisz grzechu noc. * Tyś zesłany na zbawienie, *
błędów ludzkich odkupienie, * Tyś jest
Panem, Zbawco nasz, * dnia nowego
światło znasz. * Słysz! Już herold śpieszy nieść * Narodzenia słodką wieść!

Postludium organowe
Praeludium, Fuge und Ciacona C-dur
Dietrich Buxtehude (1637–1707)

