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OBRZĘDY WSTĘPNE 

 
Na początku Mszy świętej o północy zwanej Pasterką, po procesji do ołtarza można wykonać śpiew o zwiastowaniu 

Narodzenia Pańskiego z Martyrologium rzymskiego.  

Procesja odbywa się w zwykłym porządku, w szatach mszalnych. W procesji można nieść figurkę Dzieciątka Jezus. 

Czynić to może główny celebrans albo diakon, a jeśli go nie ma, jeden z koncelebransów. Procesji towarzyszy śpiew, 

np. kolęda Cicha noc albo Mizerna cicha. 

Główny celebrans wraz z asystą udają się do prezbiterium, zatrzymuje się na jego stopniach, i celebrans składa figurkę 

Dzieciątka w miejscu odpowiednio przygotowanym, przed ołtarzem. Można także udać się do symbolicznego żłóbka w 

bocznej nawie lub kaplicy. Po złożeniu figurki odpowiednio przygotowana osoba, np. diakon, lektor, komentator, a 

także sam celebrans, może wprowadzić zebranych wiernych w śpiew kalendy w następujący sposób (Dyrektorium o 

pobożności ludowej 111): 

 

W tę świętą noc gromadzimy się w Imię Pańskie. Wielki czar i urok ma ta noc, jak żadna 

inna w roku. Oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Pan niebios zstępuje w 

ludzką historię. Z aniołami i pasterzami, stajemy przed żywym Bogiem przychodzącym do 

nas podczas tej uroczystej celebracji. 

 

Zanim rozpocznie się liturgia otwierająca nas na tajemnicę Wcielenia Boskiego Słowa 

zechciejmy wysłuchać słów Martyrologium Rzymskiego przypisanego na dzień dzisiejszy. 

Martyr z łaciny znaczy świadek. Otwierajmy nasze serca na słowa, które kieruje do nas 

świadectwo Kościoła. 

 
Kantor wykonuje śpiew fragmentu z Martyrologium Rzymskiego. W tym czasie celebrans okadza podwójnym rzutem 

kadzielnicy figurę Dzieciątka Jezus. Po zakończeniu śpiewu kantora, pieśnią na wejście, którą można zastąpić antyfonę, 

np.: Wśród nocnej ciszy, rozpoczyna się Msza Święta. Jeśli złożenie miało miejsce w żłóbku, nie zaś przed ołtarzem, to 

wszyscy udają się do prezbiterium. Kapłan w zwykły sposób oddaje cześć ołtarzowi poprzez ucałowanie i okadza go.  

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE           Ps 2, 7 

Pan rzekł do mnie: Ty jesteś moim Synem, * Ja Ciebie dziś zrodziłem. 

 

Albo: 

Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na 

ziemię. 

 

Następnie celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia i mówi: 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Lud odpowiada: 

Amen. 

 
 
Potem zwraca się do ludu i rozkładając ręce pozdrawia go mówiąc:  
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Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym 

niech będą z wami wszystkimi.  

 
 
Albo:  

Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. 

 
Albo: 

Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.  

 
 

Albo: 

Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. 
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Albo: 

Pan z wami. 

 
 

Lud odpowiada: 

I z duchem Twoim.  

 
 

Zamiast tej formuły biskup mówi: 

Pokój z wami. 

  
 

Lud odpowiada:  

I z duchem twoim. 

 
 

Celebrans może powitać zgromadzonych w tych słowach lub innych podobnych: 

Dziś gromadzimy się w świątyni o nietypowej porze, pośród ciemności. Narodzenie 

Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką Zbawiciel miał spełnić na świecie, rozpraszając 

ciemności grzechu. Dzisiejszą uroczystość przepełnia wdzięczność Bogu za to, że okazał nam 

swoją miłość posyłając nam swojego Syna, aby nas zbawił. Nie ma miejsca na smutek, kiedy 

rodzi się życie, znika lęk przed zagładą śmierci, a nastaje radość z obietnicy wiecznego życia. 

Radujmy się dziś wraz z aniołami, śpiewając radosne Chwała na wysokości, które po raz 

pierwszy na ziemi rozbrzmiało w tę świętą noc, w której Słowo stało się Ciałem. 
 

Kapłan wprowadza wiernych do aktu pokuty: 

Na początku tej świętej Liturgii przeprośmy Boga za nasze grzechy. 
 

FORMA PIERWSZA 

Kapłan może się posłużyć innymi słowami. 

Po krótkim milczeniu wszyscy razem odmawiają wyznanie grzechów: 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo 

zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: 
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Bijąc się w piersi mówią: 

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 

Dalej mówią: 

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * 

i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego. 

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów: 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * 

doprowadzi nas do życia wiecznego. 

Lud odpowiada: 

Amen. 

 
 

Odmawia się Panie, zmiłuj się nad nami. 

Potem kapłan intonuje Chwała na wysokości Bogu. Może to uczynić także kantor. Po zakończeniu śpiewu kapłan 

odmawia kolektę: 

 

KOLEKTA 

Módlmy się. 

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, † daj, 

abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia 

poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  
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LITURGIA SŁOWA 

 
Czytania, psalm responsoryjny, aklamację, Ewangelię proklamuje się tak jak zwykle. W czasie wyznania wiary, na 

słowa I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało, wszyscy klękają. 

Następnie odbywa się modlitwa powszechna. 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA 

 
Modlitwa wiernych powinna mieć rzeczywiście charakter powszechny. Jeśli jest to możliwe, powinien to być znak 

różnorodności języków (Dyrektorium o pobożności ludowej 111). 

 

A 

Wstęp celebransa: 

W tę świętą noc narodzenia Pańskiego, opromienioną blaskiem nowo narodzonego 

Zbawiciela, z ufnością prośmy Boga Ojca. 

 
Zakończenie celebransa: 

Boże, Ojcze wszechmogący †, spraw, aby narodzenie Twojego Syna, które rozproszyło 

ciemności grzechu i udzieliło światła Twojej prawicy *, stało się dla nas owocne i zbawienne. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.  

 

 

B 

Wstęp celebransa: 

Przepełnieni radością tej świętej nocy, zanośmy w pokorze prośby  do przychodzącego 

Zbawiciela. 

 
Zakończenie celebransa: 

Panie Jezu Chryste †, Ty zwiększyłeś naszą radość i pomnożyłeś wesele przez Twoje Święte 

Narodzenie *, przyjmij nasze ufne błagania i wysłuchaj, zgodnie z Twoją wolą. Który żyjesz 

i królujesz na wieki wieków. 
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LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
 

W przynoszeniu darów ofiarnych we Mszy św. powinno się pamiętać o ludziach potrzebujących pomocy (Dyrektorium 

o pobożności ludowej 111). 

 

MODLITWA NAD DARAMI 

Wszechmogący Boże, daj nam z nową gorliwością złożyć ofiarę w Wigilię Narodzenia 

Pańskiego, * które stało się początkiem naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

1-3 Prefacja o Narodzeniu Pańskim, nr 3, 4, 5. 

W Modlitwach eucharystycznych 1 - 3, wspomnienie tajemnicy dnia. 

Wskazane jest odmówienie 1 Modlitwy eucharystycznej czyli Kanonu Rzymskiego. 

 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ           J 1, 14 

Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę. 

 
MODLITWA PO KOMUNII 

Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy 

przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 

 

FORMA CZYTANA 

Wskazane jest użycie uroczystego błogosławieństwa nr 2. 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem Twoim. 

D./K. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. 

K. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i 

przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc, * niech oddali od was ciemności 

grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. W. Amen. 
 

Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze 

dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii. W. Amen. 

 

Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów 

pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie. 

W. Amen. 
 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, ✠ i Duch Święty. W. Amen. 
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Na zakończenie Mszy Świętej diakon albo – gdy jest on nieobecny – sam kapłan odsyła lud słowami: 

 

D./K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W. Bogu niech będą dzięki. 

 

 

FORMA ŚPIEWANA 

Wskazane jest użycie uroczystego błogosławieństwa nr 2. 

K.   W.   

 

D./K.  

 

 
 

K. 
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Na zakończenie Mszy Świętej diakon albo – gdy jest on nieobecny – sam kapłan odsyła lud słowami: 

 

D./K.   W.   

 

✠ 
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Teraz można podać figurkę Dzieciątka Jezus wiernym do ucałowania. Jeśli pomija się ucałowanie oraz jeśli przed Mszą 

Świętą figurkę składano przed ołtarzem, kapłan może ją przenieść do żłóbka umieszczonego w nawie bocznej kościoła 

lub przyległej kaplicy. Przejściu towarzyszy śpiew, np. Bóg się rodzi, moc truchleje. Po złożeniu figurki kapłan może 

ją okadzić. Potem wszyscy udają się do zakrystii. 
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