
GLORIA IN EXCELSIS DEO !

LECTURE DU LIVRE D’ISAIE                            Is 9, 1-6
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière;  sur
ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi. Tu as prodigué
l’allégresse, tu as fait grandir la joie : ils se réjouissent devant toi comme on se
réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des
vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le baton qui meurtrissait leurs épaules, le
fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane.
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir est sur
son épaule ; on proclame son nom : « Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-a-
jamais, Prince-de-la-Paix ». Ainsi le pouvoir s’étendra, la paix sera sans fin pour
David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès
maintenant et pour toujours. Voila ce que fait l’amour invincible du Seigneur de
l’univers.

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu !

MESSE DE LA NUIT DE NOËL
AVEC LES ENFANTS DE LA CATÉCHÈSE

« Pokój ludziom dobrej woli.... ..Paix aux hommes de bonne vo-
lonté. . .»

    ALLELUJA. ALLELUJA.
Zwiastujê wam radoÀå wielk¹,

dziÀ narodziû siê nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

   ALLELUJA.

+ SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA
                                                                   Łk 2, 1-14
W owym czasie wyszûo rozporz¹dzenie Cezara Augusta, Òeby przeprowadziå spis
ludnoÀci w caûym pañstwie. Pierwszy ten spis odbyû siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹
Syrii byû Kwiryniusz. Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê daå zapisaå, kaÒdy do
swego miasta. Udaû siê takÒe Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewaÒ pochodziû z domu i rodu
Dawida, Òeby siê daå zapisaå z poÀlubion¹ sobie Maryj¹, która byûa brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedû dla Maryi czas rozwi¹zania. Porodziûa swego
pierworodnego Syna, owinêûa Go w pieluszki i poûoÒyûa w Òûobie, gdyÒ nie byûo
dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i
trzymali straÒ nocn¹ nad swoim stadem. Naraz stan¹û przy nich anioû Pañski i
chwaûa Pañska zewsz¹d ich oÀwieciûa, tak Òe bardzo siê przestraszyli. Lecz anioû
rzekû do nich : «Nie bójcie siê ! Oto zwiastujê wam radoÀå wielk¹, która bêdzie
udziaûem caûego narodu ; dziÀ w mieÀcie Dawida narodziû siê wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan. A to bêdzie znakiem dla was : Znajdziecie Niemowlê,
owiniête w pieluszki i leÒ¹ce w Òûobie ». I nagle przyû¹czyûo siê do anioûa
mnóstwo zastêpów niebieskich, które wielbiûy Boga sûowami : « Chwaûa Bogu
na wysokoÀciach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie ».

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste ! 

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
APOSTOŁA DO TYTUSA                              Tt 2,11-14
Ukaza³a siê ³aska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas,
abyœmy wyrzek³szy siê bezbo¿noœci i ¿¹dz œwiatowych rozumnie i sprawiedliwie, i
pobo¿nie ¿yli na tym œwiecie, oczekuj¹c b³ogos³awionej nadziei i objawienia siê
chwa³y wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wyda³ samego
siebie za nas, aby odkupiæ nas od wszelkiej nieprawoœci i oczyœciæ sobie lud wybrany
na w³asnoœæ, gorliwy w spe³nianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki !

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

CHANT DU PSAUME:

Ãpiewajcie Panu  pieÀñ now¹,*
Àpiewaj Panu, ziemio caûa.
Ãpiewajcie Panu, sûawcie Jego imiê,*
kaÒdego dnia gûoÀcie Jego zbawienie.

GûoÀcie Jego chwaûê  wÀród wszystkich narodów,*
rozgûaszajcie cuda poÀród wszystkich ludów.
GûoÀcie wÀród ludów, Òe Pan jest królem,*
bêdzie sprawiedliwie s¹dziû ludy.

Niech siê raduj¹ niebiosa i ziemia weseli,*
niech szumi morze i wszystko, co je napeûnia.
Niech siê ciesz¹ pola i wszystko, co na nich roÀnie,*
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykuj¹ z radoÀci.

Przed obliczem Pana, który juÒ siê zbliÒa,*
który juÒ siê zbliÒa, by s¹dziå ziemiê.
On bêdzie s¹dziû Àwiat sprawiedliwie,*
a ludy wedûug prawdy.

A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO
I MIESZKAŁO MIĘDZY NAMI.



Bóg siê rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna¿ony.
Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskoñczony.
Wzgardzony okryty chwa³¹, œmiertelny król nad wiekami,
A S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami.

Có¿ masz niebo, nad ziemiany? Bóg porzuci³ szczêœcie twoje,
wszed³ miêdzy lud ukochany, dziel¹c z nim trudy i znoje:
Niema³o cierpia³, niema³o, zeœmy byli winni sami, a S³owo...

Wœród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi:Wstañcie pasterze, Bóg siê wam rodzi!
Czym prêdzej siê wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie - przywitaæ Pana.
     Poszli, znaleŸli Dzieci¹tko w z³obie,z wszystkimi znaki danymi sobie:
     Jako Bogu czeœæ Mu dali, a witaj¹c zawo³ali - z wielkiej radoœci.
,,Ach witaj Zbawco, zdawna ¿¹dany, Cztery tysi¹ce lat wygl¹dany;
Na Ciebie króle, prorocy,czekali, a Tyœ tej nocy - nam siê objawi³”.

Dzisiaj w Betlejem, weso³a nowina, ¿e Panna czysta, porodzi³a Syna.
Chrystus siê rodzi, nas oswobodzi,Anieli graj¹, króle witaj¹,
pasterze œpiewaj¹, bydlêta klêkaj¹,cuda, cuda og³aszaj¹.
       Maryja Panna, Dzieci¹tko piastuje.I Józef œwiêty On je pielêgnuje.Chrystus ...
Choæ w stajeneczce, Panna Syna rodzi, Przecie¿ On wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus...

PójdŸmy wzyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki;
Powitajmy maleñkiego i Maryjê Matkê Jego.

Witaj Jezu ukochany, od Patryjarchów czekany,
od Proroków og³oszony,od narodów upragniony.

Witaj Dziecineczko w ¿³obie, wyznajemy Boga w Tobie,
coœ siê narodzi³ tej nocy, byœ nas wyrwa³ z czarta mocy.

Cicha noc, œwiêta noc. .. (musique)

Spuœæcie nam na ziemskie niwy Zbawcê, niebios ob³oki !
Œwiat przez grzechy nieszczêœliwy, wo³a³ w nocy g³êbokiej.
gdy wœród przekleñstwa od Boga, czart panowa³, œmieræ i trwoga,
a ciê¿kie przewinienia zamk³y bramy zbawienia.

PrzyjdŸ o Jezu przyjdŸ,
PrzyjdŸ o Jezu przyjdŸ,
Do przybytku serca mego
PrzyjdŸ o Jezu przyjdŸ, (x3)

Kiedy w jasn¹ spokojn¹ cich¹ noc spogl¹dam na niebo pe³ne gwiazd.
Kiedy myœlê, czy ¿ycie to ma sens i wo³am do Ciebie, Ojcze nasz.
     O Bo¿e, o Bo¿e, Panie mój, nie pamiêtaj, ¿e czasem by³o Ÿle.
    Wiesz dobrze, ¿e zawsze jestem Twój i ¿e tylko Twoj¹ drog¹ kroczyæ chcê.
Kiedy w ¿yciu tak pe³nym rozczarowañ przez grzechów kamienie potknê siê,
Kiedy spokój utonie w fali knowañ, ka¿dym dr¿eniem mej duszy szukam Ciê

Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam, zapomnij nam nasze winy,
Przywo³aj, kiedy b³¹dzimy, Ojcze zapomnij nam. (bis)

Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas, i w swej ojcowskiej mi³oœci,
Ku naszej schyl siê s³aboœci. Ojcze, przygarnij nas! (bis)

VEILLÉE DE L’AVENT

Liczê na Ciebie, Ojcze, liczê na mi³oœæ Tw¹. Liczê na Ciebie, Ojcze,
na Tw¹ ojcowsk¹ d³oñ. Liczê na Ciebie Ojcze, liczê na kazdy dzieñ,
Liczê na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodê siê. (bis)

Zbyt dobrze wiem kim jestem, py³kiem i liœciem na wietrze,
i wiem kim jesteœ, Ty, wielki Bo¿e, wiêc wo³am w dzieñ i noc!...

CHANT D’ENTREE:PROCESSION et ADORATION DE L’ENFANT:

3 GLORIA:

CREDO:

PRIÈRE UNIVERSELLE:
A S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O I MIESZKA£O MIÊDZY NAMI.

CHANT DE L’OFFERTOIRE:

CHANTS DE COMMUNION :

1 2

4

5

6

Czekam na Ciebie, dobry Bo¿e, przyjdŸ do mnie, Panie, poœpiesz siê.
Niechaj mi ³aska Twa pomo¿e:Chcê czystym sercem przyj¹æ Ciê.
PrzyjdŸ do mnie, Panie, mój dobry Bo¿e, PrzyjdŸ i nie spóŸniaj siê.
PrzyjdŸ do mnie, Panie, przyjdŸ z ³ask¹ Swoj¹, PrzyjdŸ i nie spóŸniaj siê!

Anio³ pasterzom mówi³: Chrystus siê wam narodzi³
w Betlejem, nie bardzo pod³ym mieœcie
narodzi³ siê w ubóstwie  - Pan wszego stworzenia.

Chc¹c siê dowiedzieæ tego - poselstwa weso³ego,
bie¿eli do Betlejem skwapliwie,
znaleŸli Dzieciê w ¿³obie, Maryjê z Józefem.

Taki Pan chwa³y wielkiej - uni¿y³ siê Wysoki,
pa³acu kosztownego ¿adnego
nie mia³ zbudowanego, Pan wszego stworzenia!

O,dziwne narodzenie! Nigdy niewys³awione.
Poczê³a Panna Syna w czystoœci,
porodzi³a w ca³oœci, panieñstwa swojego.

A G N U S  D E I :  Pokoju..... la Paix....9

 10

S A N C T U S :7

MESSE DE LA NUIT DE NOËL

Gdy œliczna Panna Syna ko³ysa³a, z wielkim weselem tak Jemu œpiewa³a:
Lili lili laj, moje Dzieci¹teczko, Lili lili laj, œliczne Pani¹teczko.
    Wszystko stworzenie œpiewaj Panu swemu,pomnó¿ radoœci wielkiej sercu memu.
   Lili lili laj, moje Dzieci¹teczko, Lili lili laj, œliczne Pani¹teczko.

ENFANTS:  Noël a mille, mille couleurs
Jésus vient sur terre pour notre bonheur
Noël a mille, mille couleurs
Jésus vient sur terre prépare ton coeur (x2)

Gdy siê Chrystus rodzi, i na œwiat przychodzi, Ciemna noc
w jasnoœciach promienistych brodzi.Anio³owie siê raduj¹, pod niebiosy
wyœpiewuj¹: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo !
Mówi¹ do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, Aby do Betlejem czym
prêdzej pobiegli.Bo siê narodzi³ Zbawiciel, wszego œwiata Odkupiciel: Gloria...

Triumfy Króla Niebieskiego, zst¹pi³y z nieba wysokiego,
pobudzi³y pasterzów, dobytku swego stru¿ów, œpiewaniem...
       Chwa³a b¹dŸ Bogu w wysokoœci, a ludziom pokój na niskoœci.
       Narodzi³ siê Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel, na ziemi...

W ¿³obie le¿y, któ¿ pobie¿y kolêdowaæ ma³emu, Jezusowi Chrystusowi, dziœ do nas zes³anemu?
Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdziêcznie przygrywajcie Jako Panu naszemu.
      My zaœ sami z piosneczkami za wami pospieszymy, a tak Tego Maleñkiego niech wszyscy
      zobaczymy; Jak ubogo narodzony, p³acze w stajni po³o¿ony, wiêc Go dziœ ucieszymy.

CHANT DE SORTIE : 12

    Il est  né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre!
    Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement!
Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.
      De la crèche au crucifiement, Dieu nous livrre un profond mystère,
      De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement

- - - --   PRZYCHODZIMY DO STAJENKI. . .
-- -- -   TOUT PETIT  ENFANT. ..
-- -- -   BIA£A ZIEMIA. ..
- - - --   NOËL,  C’EST L’AMOUR. . .
- - - --   ¯YCZENIA. . .

Cicha noc, œwiêta noc, wszystko œpi atoli
czuwa Józef i Maryja, niech wiêc Boska ich Dziecina
w b³ogim spokoju œpi! W b³ogim spokoju œpi!

Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit, cet enfant sur la paille endormi
c’est l’amour infini! C’est l’amour infini!

CHANTS D’ADORATION: 11

ENFANTS :

ANAMNÈSE:

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort!
Christ est ressuscité! Christ est vivant ! Christ reviendra!

Christ est la, Christ reviendra, Christ est la !

8

Vienne, vienne la colombe
Et son rameau d’olivier,
Dans nos coeurs et dans ce monde,
Où la paix reste a gagner.


