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Wejście 

1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,  

ciche błagania ku niebu ślę. 

Twojego przyjścia czeka świat cały,  

sercem gorącym przyzywam Cię.  

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,  

przybądź, Jezu, pociesz nas!  

Szczerze kochać Cię będziemy,  

przyjdź, o Jezu, bo już czas ! 

 

2. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci,  

Tyś naszą Matką na każdy dzień. 

O daj nam Słońce, które rozświeci  

grzechu i błędu straszliwy cień. 

Spójrz, tęskniony na tej ziemi,  

daj nam Zbawcę Dziecię Twe.  

My dla Niego żyć pragniemy,  

Jemu damy serca swe. 

Przygotowanie darów 

1. Zdrowaś bądź Maryja, * niebieska lilija, * Panu 

Bogu miła, * Matko litościwa: * Tyś jest nasza 

ucieczka, * Najświętsza Maryja. 

2. Maryja wielebna, * ukaż drogę pewną * 

przykazania Twego * Boga Wszechmocnego, * 

On ci wszystka nadzieja * zbawienia naszego. 

3. Łaskiś pełna Pańskiej, * czystości anielskiej, * 

Pannaś nad pannami, * Święta nad świętymi. * O 

Najświętsza Maryja, * módl się dziś za nami. 

4. Pełna wszech światłości, * wielkiej pokorności, 

* bez grzechuś poczęła, * wielką sławę wzięła, * 

przez Twoje narodzenie * wziął świat pocieszenie. 

5. Pan stworzył Adama,* Ojca wszystkich ludzi, * 

Z niego Ewę matkę, * Co zgrzeszyli jabłkiem;* 

Aleś Ty naprawiła, * Czym Ewa zgrzeszyła. 

6. Z Tobą był Duch Święty, * Syn Boży poczęty* 

W Twym żywocie czystym, * Trójcy Świętej 

miłym, * I z Ciebie się narodził * Obyczajem 

dziwnym. 

7. Błogosławionaś Ty * Nad wszystko stworzenie, 

* Pan Bóg wszechmogący * dał przez Cię 

zbawienie, * Jezus, Syn Twój, odkupił * wszystko 

ludzkie plemię. 

 

Słuchaj ludu wierny,  słuchaj moich słów,  

słuchaj ludu wierny, mówi dziś Twoj Bóg. 

Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,  Zbawca 

świata, Odkupiciel wszystkich naszych win.  
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Komunia 

1. Spuśćcie nam na ziemskie niwy 

Zbawcę z niebios, obłoki, 

Świat przez grzechy nieszczęśliwy. 

Wołał w nocy głębokiej; 

Gdy wśród przekleństwa od Boga 

Czart panował, śmierć i trwoga, 

A ciężkie przewinienia 

Zamkły bramy zbawienia. 

  2. Ale się Ojciec zlitował 

 nad nędzną ludzi dolą, 

 Syn się chętnie ofiarował, 

 by spełnił wieczną wolę; 

 zaraz Gabryel zstępuje 

 i Maryi to zwiastuje, 

 iże z Ducha Świętego 

 pocznie Syna Bożego. 

3. Panna przeczysta w pokorze 

wyrokom się poddaje, 

iszczą się wyroki Boże, 

Słowo Ciałem się staje. 

Ach! Ciesz się, Adama plemię, 

Zbawiciel zejdzie na ziemię; 

drżyj, piekło, On twe mocy 

w wiecznej pogrąży nocy. 

  4. Oto się już głos rozchodzi: 

 wstańcie, bracia, uśpieni! 

 zbawienie nasze nadchodzi, 

 noc się w jasny dzień mieni. 

 Precz odtąd dzieła niecnoty, 

 wylęgnione wśród ciemnoty: 

 niech każdy z nas w przyszłości 

 zbroję wdzieje światłości. 

 

Zakończenie 

1. Archanioł Boży Gabriel, 

Posłan do Panny Maryi, 

Z Majestatu Trójcy Świętej, 

Tak sprawował poselstwo k`Niej 

Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, 

Pan jest z Tobą, to rzecz pewna". 

  2. Panna się wielce zdumiała 

 z poselstwa, które słyszała. 

 Pokorniuchno się skłoniła; 

 jako Panna wstrzemięźliwa 

 zasmuciła się z tej mowy, 

 nic nie rzekła Aniołowi. 

 3. Ale poseł z wysokości, 

napełnion Boskiej mądrości, 

rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, 

najszczęśliwszaś, Panno miła, 

znalazłaś łaskę u Pana, 

oto poczniesz Jego Syna. 
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