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Sześć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi Narodzenie świętego Posłańca
Zbawiciela. Święto to jest zapowiedzią Tajemnicy Wcielenia i uczestniczy w jej radościach.
Zasadniczo Kościół obchodzi dzień śmierci świętych jako dzień ich narodzin dla nieba. W
stosunku do św. Jana odstępuje od tej zasady, ponieważ został on uświęcony w łonie matki.
Jeszcze przed urodzeniem zostało oznajmione przez Anioła jego powołanie i jego imię. Cudowne
okoliczności jego narodzenia były zewnętrznym znakiem jego wyjątkowej roli w dziejach
Odkupienia. Według słów samego zbawiciela "między narodzonymi z niewiasty nie było
większego od Jana Chrzciciela". Jego imię wymienia się w kanonie Mszy św. po przeistoczeniu.
ANTYFONA NA WEJŚCIE

Iz 49,1-2; Ps 91,2

E ventre matris meæ vocávit
me Dóminus in nómine meo:
et pósuit os meum ut
gládium
acútum:sub
teguménto
manus
suæ
protéxit me, et pósuit me quasi sagíttam
eléctam. Ps. Bonum est confitéri Dómino:
et psállere nómini tuo, Altíssime. ℣. Glória
Patri.

Już w łonie matki nazwał mię Pan moim
imieniem, usta moje uczynił ostrym
mieczem, ukrył mię pod osłoną swej ręki i
uczynił mnie jakby strzałą wyborną. Ps.
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać
imieniu Twemu, o Najwyższy. ℣. Chwała
Ojcu.

KOLEKTA
Deus, qui præséntem diem honorábilem
nobis in beáti Joánnis nativitáte fecísti: da
pópulis
tuis
spirituálium
grátiam
gaudiórum; et ómnium fidélium mentes
dirige in viam salútis ætérnæ. Per
Dóminum.
Da nobis, quǽsumus, Dómine: ut et mundi
cursus pacífice nobis tuo órdine dirigátur;
et Ecclésia tua tranquílla devotióne
lætétur. Per Dóminum.

Boże, który uczyniłeś dzień dzisiejszy
chwalebnym przez narodzenie św. Jana,
daj Twemu ludowi łaskę radości
duchowych i skieruj umysły wszystkich
wiernych na dwrogę zbawienia wiecznego.
Przez Pana.
Spraw, prosimy Cię, Panie, niech pod
Twoimi rządami dzieje świata toczą się w
pokoju, a Twój Kościół niech ci służy w
niezamąconej radości. Przez Pana.

LEKCJA

Iz 49, 1-3.5-7

Słuchajcie, wyspy, i wy, ludy odległe, zważajcie: Pan mię powołał od urodzenia, od łona
mej matki pamiętał na imię moje. I uczynił usta moje niby ostrym mieczem; w cieniu
swej ręki osłonił mnie i uczynił mię niby strzałę doborową: w kołczanie swoim mię
ukrył. I rzekł mi: Sługą moim jesteś, Izraelu, bo w tobie będę wsławiony. A teraz mówi
Pan, co mnie sługą dla siebie uczynił od łona matki: Oto ustanowiłem cię światłością dla
pogan, abyś był zbawieniem moim aż po krańce ziemi. Ujrzą królowie i powstaną
książęta, i pokłon oddadzą ze względu na Pana i Świętego Izraela, który cię wybrał.

GRADUAŁ

Jer 1, 5.9

Priusquam te formárem in útero, novi te:
et ántequam exíres de ventre, santificávi
te. ℣. Misit Dóminus manum suam, et
tétigit os meum, et dixit mihi.

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki,
już znałem ciebie i zanim wyszedłeś z
żywota, już cię uświęciłem ℣. Pan
wyciągnął swą rękę, dotknął ust moich i
rzekł do mnie.

ALLELUJA

Łk 1, 76

Allelúja, allelúja. ℣. Tu, puer, Prophéta Alleluja, alleluja. ℣. Ty, dzieciątko
Altíssimi vocáberis: præíbis ante Dóminum nazwane
będziesz
Prorokiem
paráre vias ejus. Allelúja.
Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem
Pana, by przygotować drogi Jego. Alleluja.
EWANGELIA

Łk 1, 57-68

Elżbiecie wypełnił się czas rozwiązania i porodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej,
że Pan swe wielkie miłosierdzie jej okazał, i radowali się wespół z nią. I stało się, że
przybyli dnia ósmego, aby obrzezać dzieciątko i nazwać je imieniem ojca jego
Zachariasza. A odpowiadając matka jego rzekła: "Żadną miarą, lecz nazwany będzie
Janem". I rzekli do niej: "Nie masz niukogo w rodzie twoim, którego by zwano tym
imieniem". I pytali przez znaki ojca jego, jak by go zechciał nazwać. On tedy zażądał
tabliczki i napisał słowa: "Jan jest imię jego". I zdumieli się wszyscy. A w tejże chwili
otwarły się usta jego i język jego i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich
sąsiadów, a po wszystkich górach krainy judzkiej rozniosła się wieść o tym zdarzeniu.
A wszyscy, którzy o tym posłyszeli, rozważali to w sercu swoim, mówiąc: "Kimże,
mniemasz, będzie owo dziecię?" Albowiem ręka Pańska była z nim. A ojciec jego
Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, prorokował, mówiąc: "Błogosławiony Pan
Bóg Izraela, że nawiedził i odkupił lud swój".
ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Ps 91, 13

Justus ut palma florébit: sicut cedrus, quæ Sprawiedliwy zakwitnie jak
in Líbano est, multiplicábitur.
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

palma,

SEKRETA
Tua,
Dómine,
munéribus
altária
cumulámus: illíus nativitátem honóre
débito celebrántes, qui Salvatórem mundi
et cécinit ad futúrum et adésse monstravit,
Dóminum nostrum Jesum Christum,
Fílium tuum: Qui tecum vivit.
Oblatiónibus nostris, quǽsumus, Dómine,
placáre suscéptis: et ad te nostras étiam
rebélles compélle propítius voluntátes. Per
Dóminum nostrum.

Panie, składamy dary na Twoich ołtarzach,
obchodząc z należytą czcią narodzenie
tego, który nie tylko zapowiadał przyjście
Zbawiciela świata, lecz i wskazał, że już
nim jest Pan nasz Jezus Chrystus, Syn
Twój: Który z Tobą.
Przyjmij, Panie, nasze ofiary i daj się nimi
przejednać, i zwróć łaskawie ku sobie
nawet oporną wolę naszą. Przez Pana.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Łk 1, 76

Tu, puer, Propheta Altíssimi vocaberis: Ty,
dzieciątko,
nazwane
będziesz
præíbis enim ante fáciem Dómini paráre Prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz
vias ejus.
przed obliczem Pana, by gotować Jego
drogi.
POKOMUNIA
Sumat Ecclésia tua, Deus, beáti Joánnis
Baptístæ generatióne lætítiam: per quem
suæ regeneratiónis cognóvit auctórem,
Dóminum nostrum Jesum Christum,
Fílium tuum: Qui tecum vivit.
Mystéria nos, Dómine, quǽsumus, sumpta
puríficent: et suo múnere tueántur. Per
Dóminum.

Boże, niech Twój Kościół czerpie radość z
narodzin św. Jana Chrzciciela, przez
którego
poznał
sprawcę
swego
odrodzenia,
Pana
naszego
Jezusa
Chrystusa, Syna Twojego: Który z Tobą.
Prosimy Cię, Panie, niech tajemnice,
któreśmy przyjęli, oczyszczą nas i chronią
swoim działaniem. Przez Pana.

