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Rok B
ADWENT
I niedziela Adwentu
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie.
W. W tym świętym czasie oczekiwania
(dodatek nutowy)
Boże wieczny, Boże żywy
D. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
K. Ciebie całą duszą pragnę
U. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje
Imię
Z. Słychać głos strażnika w dali
Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry

II niedziela Adwentu
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu.
W. Oto Pan przybywa, prostujcie drogi
Wskaż mi, Panie, Twoje drogi
D. Przybądź, Panie, bo czekamy
W tym świętym czasie oczekiwania
K. Panie, pragnienia ludzkich serc
Skosztujcie i zobaczcie
U. Wszystkie narody chwalcie Pana
Niech cały świat z radością chwali
Boga
Z. Oto Pan Bóg przyjdzie

III niedziela Adwentu
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.
W. Prorocy pełni natchnienia
(dodatek nutowy)
Wypatrujcie tęsknie wieszczonego Pana
D. Pan jest blisko, już przychodzi

Przyjdź do nas, przyjdź, Panie Jezu,
amen
Jak błyskawica znak Twój zajaśnieje
K. Raduj się ziemio, gość z nieba
przychodzi
U. Niech się radują niebiosa i ziemia
Raduj się niebo, wesel się ziemio
Z. Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry

IV niedziela Adwentu
Maryja pocznie i porodzi Syna.
W. Archanioł Boży Gabryjel
D. Oto Panna pocznie i porodzi Syna
(dodatek nutowy)
Głos wdzięczny z nieba
K. Mądrości, która z ust Bożych
wypływasz
Spuśćcie nam na ziemskie niwy
Rorate caeli
U. Niech z serca płynie pieśń
Uwielbiaj duszo moja
Z. Zdrowaś bądź, Maryjo
Po upadku człowieka grzesznego

BOŻE NARODZENIE
Msza św. w nocy – pasterka
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
W. Wśród nocnej ciszy
D. Gdy się Chrystus rodzi
K. Anioł pasterzom mówił
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
U. Ach, witajże pożądana
Z. Bóg się rodzi, moc truchleje
Cicha noc, święta noc
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Msza św. o świcie
Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę.
W.
D.
K.
U.
Z.

Do szopy, hej pasterze
Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Niepojęte dary
Bóg się rodzi, moc truchleje

Msza św. w dzień
Słowo stało się Ciałem.
W. Bóg się rodzi, moc truchleje
D. Dzisiaj w Betlejem
W żłobie leży, któż pobieży
K. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Pójdźmy wszyscy do stajenki
U. Ach, witajże pożądana
Adeste fideles
Z. Z narodzenia Pana

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
– 1 stycznia
Nadano Mu imię Jezus.
W. Rozkwitnęła się Lilija
Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
D. Bóg się z Panny narodził
Dzieciątko się narodziło
K. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie;
Przybieżeli do Betlejem

U. Tryumfy Króla Niebieskiego
Z. Nowy rok bieży;
Bóg się rodzi… (zwrotki: 1 i 2)

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Pokłon Mędrców ze Wschodu.
W. Jakaż to gwiazda
Mędrcy świata
D. O Gwiazdo Betlejemska
Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
K. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
Niepojęte dary
U. Narodził się Jezus Chrystus
Z. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
Bóg się rodzi (zwrotki:1 i 4)

Niedziela Chrztu Pańskiego
Chrzest Jezusa.
W. Anioł pasterzom mówił (zwrotki:1,3,6,7)
D. Z nieba wysokiego;
Com przyrzekł Bogu
Przez chrztu świętego wielki dar
K. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
U. Gloria, zawołajmy
Z. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie

Propozycje pieśni zaczerpnięto ze śpiewnika „Exultate Deo”(2004) i „Śpiewnika
kościelnego” ks. Siedleckiego (2001). Zaproponowano także kilka pieśni – do wyboru.
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Prorocy pełni natchnienia
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2. Dlatego światło poranka – Przenika serca weselem, –
A przyszłej chwały zapowiedź – Już dźwięczy w hymnie radosnym.
3. Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł, – To nie dla sądu nad światem, –
Lecz aby rany uleczyć – I uratować ginących.
4. A drugie przyjście ostrzega, – Że Pan do bramy kołacze; –
Nagrodzi wtedy wybranych – Wiecznością swego królestwa.
5. Szukamy Ciebie, o Chryste, – By ujrzeć Twoje oblicze, –
A mając udział w Twym szczęściu, – Wysławiać Trójcę na wieki.
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W tym świętym czasie oczekiwania
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2. Niech się obniżą wyniosłe szczyty, – Niech się doliny podniosą w górę, –
A wszelka droga podąża prosto – Do swego celu.
3. Bo już się zbliża Zbawiciel świata, – Przynosząc światło zbłąkanym w mroku, –
I każdy człowiek zobaczy Słowo – Wcielone dla nas.
4. A kiedy wróci na końcu czasów, – By sądzić ludzi za ich uczynki, –
Niech Jego łaska i miłosierdzie – Przeważą winę.
5. Wielbimy Ciebie, Odkupicielu, – I Twego Ojca z płomiennym Duchem; –
Niech będzie chwała przez wieczność całą – Najświętszej Trójcy.
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Oto Panna pocznie i porodzi Syna
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2. Będzie panował od morza do morza, – Od rzeki aż po krańce ziemi. Ant.
3. Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, – I ubogiego, co nie ma opieki.
4. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, – Nędzarza ocali od śmierci. Ant.
5. Chwała Ojcu i Synowi, - I Duchowi Świętemu,
6. Jak była na początku teraz i zawsze – I na wieki wieków. Amen. Ant.
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W małym Dziecku wielka Miłość
M: ks. I.Pawlak


  





zie - mię,

   



nie



Bóg


    

    



1. W ma - łym Dziec - ku








-

bem.



jest

wiel - ka Mi - łość

Syn wy - peł - nia

  







Zie - mia



mię - dzy

  

wy - peł - nio - ne

   

T: s.U.Lesiak SJK

na



   

wo - lę





-



Bos - ki

Oj - ca,



na

   

bra - ci



da - rzy









po - łą - czo - ne:

mi.

O

-

z Nie - bem



zstę - pu - je

-

 


biet - ni

    

mi

czy

-

na

-



-

ce



mi.

2. W "pełnię czasu" wprowadziłeś ludy i narody, - Swym pokojem chcesz wypełnić
wioski, miasta, domy. - Twa obecność odmieniła bieg historii świata, Zaprosiła do zbawienia - z Boga czyni brata.
3. Czy dostrzegli jednak ludzie Twoją dobroć, Panie, - Zagubieni w ziemskich
troskach, zapatrzeni w siebie? - Czy potrafią się zatrzymać przy Twym Ŝłóbku,
Zbawco? - Skłonić głowę, oddać serce, podziękować Matce?
4. Twoja miłość wciąŜ przekracza próg naszej słabości, - Przemieniając ludzką
nędzę w świat wiecznej radości. - Bądź uwielbion, Nieskończony, a tak bliski,
BoŜe, - "Chwała Ci na wysokości" śpiewamy w pokorze.
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