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Dzień I 

PSALM 

Iz 12,2-6 

Oto Bóg jest moim zbawieniem, * 

Jemu zaufam i bać się nie będę. 

Pan jest moją pieśnią i mocą * 

i On się stał moim zbawieniem. 

Wy zaś z weselem czerpać będziecie * 

wodę ze zdrojów zbawienia. 

Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. † 

Ukażcie narodom Jego dzieła, * 

przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. 

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał * 

i cała ziemia niech o tym się dowie. 

Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, * 

bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela. 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Witaj, Święta Maryjo, zwierciadło bez skazy! * W Tobie Kościół ogląda 

przeczysty obraz swojej przyszłej chwały. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Łk 1,26-28 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. 
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Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 

On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca». 

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?» 

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 

swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Oto słowo Pańskie. 

 

Dzień II  

PSALM 

Ps 103(102), 1-4.6-8.10  

Błogosław, duszo moja, Pana, * 

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana, * 

i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy * 

i leczy wszystkie choroby. 

On twoje życie ratuje od zguby, * 

obdarza cię łaski i zmiłowaniem. 

Dzieła Pana są sprawiedliwe, * 

wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 

Drogi swoje objawił Mojżeszowi , * 

swoje dzieła synom Izraelowi. 
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Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 

Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 

ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, * że spełnią się 

słowa powiedziane Tobie od Pana. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Łk 1,39-56 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i 

pozdrowiła Elżbietę.  

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w 

jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:  

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 

Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło 

się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». 

Wtedy Maryja rzekła: 

«Wielbi dusza moja Pana, 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

a Jego imię jest święte. 
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Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie 

nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, 

pomny na swe miłosierdzie. 

Jak obiecał naszym ojcom, 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

 

Oto słowo Pańskie. 

 

Dzień III 

PSALM 

Ps 22,4-6.10-11.23-24 

Ty mieszkasz w świątyni, Chwało Izraela, † 

W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, * 

Zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił. 

Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, * 

ufali Tobie i nie zaznali wstydu. 

To Ty mnie wydobyłeś z łona matki, * 

Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym. 

Tobie od urodzenia zostałem oddany, * 

od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem. 

Będę głosił swym braciom Twoje imię * 

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. 

Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie, † 

niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, * 

niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 
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i na wieki wieków. Amen. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Bogarodzico Dziewico, * Bóg, którego świat nie może ogarnąć, * stał się 

człowiekiem i ukrył się w Twoim łonie. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Łk 2,15b-19 

Pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, 

co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». 

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące 

w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym 

Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze 

opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 

sercu. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 

.Dzień IV 

PSALM 

Ps 122(121),1-4. 8-9 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 

„Pójdziemy do domu Pana”. 

Już stoją nasze stopy * 

W twoich bramach, Jeruzalem. 

Jeruzalem wniesione jak miasto * 

Gęsto i ściśle zabudowane. 

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, * 
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Aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 

Ze względu na moich braci i przyjaciół * 

będę wołał: „Pokój z tobą”. 

Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 

Modlę się o dobro dla ciebie. 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen. 

. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Witaj, Święta Boża Rodzicielko, * przez Ciebie odzyskaliśmy utracone 

życie, * Ty otrzymałaś z nieba Syna * i zrodziłaś światu Zbawiciela. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Łk 2,22-32  

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, 

rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak 

bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę 

synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy 

i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 

Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza 

Pańskiego. 

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice 

wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on 

wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól 

odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy 

ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. 
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Oto słowo Pańskie. 

 

Dzień V 

PSALM 

 

Ś Ps 87(86), 1-3.5-7 

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †  

umiłował Pan bramy Syjonu * 

bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. 

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, * 

miasto Boże. 

O Syjonie powiedzą: †  

«Każdy człowiek narodził się na nim, * 

a Najwyższy sam go umacnia». 

Pan zapisuje w księdze ludów: «Oni się tam narodzili». † 

I tańcząc śpiewać będą: * 

«Wszystkie moje źródła są w tobie». 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen. 

PIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Bądź pozdrowiona, Dziewico Matko Słowa, * bądź pozdrowiona, Bramo 

rajska, * Ty, dając światu Boga, * otwierasz nam niebo. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Łk 2, 41-50 

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał 

lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
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zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie 

znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach 

odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, 

byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok 

zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

„Synu, czemuś Nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie”. 

Lecz On Im odpowiedział: 

„Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w 

tym, co należy do mego Ojca?”. 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. 

Oto słowo Pańskie.  

Dzień VI 

PSALM 

Ps 67,2-7 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * 

niech nam ukaże pogodne oblicze. 

Aby na ziemi znano Jego drogę, * 

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 

niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 

Niech się narody cieszą i weselą, † 

bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 

i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 

niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 

Ziemia wydała swój owoc, * 

Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen 
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, * zachowałaś słowo Boże i 

rozważałaś je w swoim sercu. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana 
J 2,1-11 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już 

wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 

Jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do 

sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».  

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do 

nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem 

do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» 

Ci zaś zanieśli.  

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie 

wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, 

przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 

najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś 

dobre wino aż do tej pory». 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił 

swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. 

Dzień VII 
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PSALM 

Jdt 13, 18bcde. 19-20a 

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, * 

Spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, 

i niech będzie błogosławiony Pan Bóg , * 

Stwórca nieba i ziemi. 

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki * 

W sercach ludzkich wspominających moc Boga. 

Niech Bóg to sprawi, * 

abyś była wywyższona na wieki.  

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, 

* bo z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest 

naszym Bogiem  
 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana 
J 19,25-27 

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, 

żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 

miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do 

ucznia: «Oto Matka twoja». 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie   

Oto słowo Pańskie.  
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Dzień VIII 

 

PSALM 

Ps 45(44), 11-12. 14-18 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, * 

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca. 

Król pragnie twego piękna, * 

on twoim panem, oddaj mu pokłon 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, * 

w złoto głów odziana. 

W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, * 

za nią przewodzą do ciebie dziewice, jej druhny  

Wiodą je z radością i w uniesieniu, * 

Wkraczają do królewskiego pałacu. 

Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców * 

Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. 

Przez wszystkie pokolenia* 

upamiętnię twe imię, 

dlatego na wieki * 

sławić cię będą narody. 

Chwała Ojcu i Synowi * 

i Duchowi Świętemu, 

Jak była na początku teraz i zawsze * 

i na wieki wieków. Amen. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 
 

Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, * która nazwałaś się Służebnicą 

Pana. * Teraz wyniesioną ponad chóry anielskie * pozdrawia Cię Kościół 

jako Królową nieba. 
 

EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
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Łk 1, 26-28 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z 

Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 

On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca». 

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża?» 

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w 

swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 

niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 

według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Oto słowo Pańskie. 

 


