
 
 
 
 
 
 
 

WIGILIA 
PIERWSZEJ NIEDZIELI 
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Parafia pw. NMP Królowej Rodzin 
Białystok-Bacieczki 

  



 
Godzina Czytań 

I Niedziela Adwentu 
 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.  
      Alleluja. 
 
 
 HYMN 

Do wyboru dwa teksty: 

1  Słowo zrodzone przez Ojca 
I blasku Jego światłości, 
Twoje wcielenie, o Chryste, 
Wstrzymało świat przed zagładą. 

2  Teraz więc serca rozjaśnij 
I zapal swoją miłością, 
Abyśmy wolni od grzechu 
Sławili Ciebie z weselem. 

3  Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie, 
By sądzić ludzkie sumienia, 
Wtedy potępisz przewrotnych, 
A dobrym dasz królowanie. 

4  Nie karz nas wieczną Otchłanią 
Za ogrom win popełnionych, 
Ale nam otwórz niebiosa 
I obdarz pełnią radości. 

5  Chryste, nasz Królu łagodny, 
Niech Tobie z Ojcem i Duchem 
Będzie podzięka i chwała 
Przez całą wieczność bez kresu. Amen. 
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 PSALMODIA 

1 ant. Oto Król najwyższy przybędzie z wielką mocą, * aby zbawić wszystkie 
narody. / Alleluja. 

Psalm 1 
Dwie drogi życia 

Błogosławieni, którzy mając nadzieję w krzyżu, zanurzyli się w wodzie (Anonim 
z II w.) 

Szczęśliwy człowiek, * 
który nie idzie za radą występnych, 

Nie wchodzi na drogę grzeszników * 
i nie zasiada w gronie szyderców, 

Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie * 
i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, * 
które wydaje owoc w swoim czasie. 

Liście jego nie więdną, * 
a wszystko, co czyni, jest udane. 

Co innego grzesznicy: * 
są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 

Przeto nie ostoją się na sądzie występni * 
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. 

Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, * 
a droga występnych zaginie. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Oto Król najwyższy przybędzie z wielką mocą, / aby zbawić wszystkie 
narody. / Alleluja. 

2 ant. Ciesz się i wesel, Córo Jeruzalem: * Oto twój Król przychodzi do 
ciebie. / Nie lękaj się, Syjonie, / bo wkrótce nadejdzie twoje zbawienie. 
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Psalm 2 
Mesjasz Król zwycięski 

Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego 
namaściłeś (Dz 4, 27) 

Dlaczego się burzą narody, * 
czemu ludy żywią daremne zamysły? 

Buntują się królowie ziemi † 
i władcy wraz z nimi spiskują * 
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi: 

"Stargajmy Ich pęta, * 
a więzy precz odrzućmy od siebie!" 

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, * 
Pan się z nich naigrawa, 

A potem do nich mówi w gniewie swoim * 
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę: 

"Oto Ja ustanowiłem swego Króla * 
na Syjonie, świętej górze mojej". 

Wyrok Pański ogłoszę: † 
On rzekł do mnie: "Tyś jest moim Synem, * 
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. 

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * 
i krańce ziemi w posiadanie Twoje. 

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, * 
skruszysz ich jak gliniane naczynie". 

A teraz, królowie, zrozumcie, * 
nauczcie się, sędziowie ziemi: 

Służcie Panu z bojaźnią, * 
z drżeniem całujcie Mu stopy, 

Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, † 
gdyż gniew Jego prędko wybucha. * 
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Ciesz się i wesel, Córo Jeruzalem: / Oto twój Król przychodzi do 
ciebie. / Nie lękaj się, Syjonie, / bo wkrótce nadejdzie twoje zbawienie. 

3 ant. Oczyśćmy nasze serca na przyjście najwyższego Króla; * stawajmy się 
godni wyjść Mu na spotkanie, / bo nie będzie zwlekał i wkrótce nadejdzie. 

 



Psalm 3 
Pan moim opiekunem 

Zasnął snem ogarnięty, lecz się obudził, bo Pan Go wspomógł (św. Ireneusz) 

Panie, jak liczni są moi prześladowcy, * 
jak wielu przeciw mnie powstaje! 

Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: * 
"Nie znajdzie on w Bogu zbawienia". 

Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, * 
Ty moją głowę podnosisz. 

Głośno wołam do Pana, * 
a On mi odpowiada ze świętej swej góry. 

Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, * 
ponieważ Pan mnie wspomaga. 

I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, * 
którzy zewsząd na mnie nastają. 

Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! † 
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów * 
i połamałeś zęby grzesznikom. 

U Pana jest zbawienie. * 
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Oczyśćmy nasze serca na przyjście najwyższego Króla; / stawajmy się 
godni wyjść Mu na spotkanie, / bo nie będzie zwlekał i wkrótce nadejdzie. 

K. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. 
W. Ponieważ się zbliża wasze odkupienie. 

 I CZYTANIE (według LG)  
Początek Księgi proroka Izajasza 1, 1-18 

 Skarcenie ludu 
 RESPONSORIUM I Iz 1, 16. 18. 17 
 
W. Obmyjcie się i oczyśćcie, / usuńcie zło uczynków waszych sprzed 

moich oczu. * Choćby wasze grzechy czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg 
wybieleją. 

K. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru, troszczcie się o 
sprawiedliwość.  

W. Choćby wasze grzechy czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg 
wybieleją. 
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 II CZYTANIE 

 
Z katechez św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa 

(Katecheza 15, 1-3) 
 

O podwójnym przyjściu Chrystusa 

  
 RESPONSORIUM II  

 
W. Patrząc z daleka, † widzę moc nadchodzącego Boga / i obłok 

okrywający całą ziemię. * Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: * Powiedz nam, czy 

jesteś Tym, na którego czekamy, * Który ma panować nad ludem Izraela? 
K. Wszyscy mieszkańcy ziemi i synowie ludzcy, / zarówno bogaci, jak i 

ubodzy,  
W. Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: 

K. Usłysz, Pasterzu Izraela, / który jak owce wiedziesz ród Józefa.  

W. Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy? 
K. Otwórzcie, książęta, wasze bramy, / unieście się, odwieczne 

podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały.  
W. Który ma panować nad ludem Izraela. 

K. Patrząc z daleka,  

W. Widzę moc nadchodzącego Boga / i obłok okrywający całą 
ziemię. * Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: * Powiedz nam, czy jesteś Tym, na 

którego czekamy, * który ma panować nad ludem Izraela? 
 

 
PSALMY WIGILII 

Ant. Ciesz się i raduj, córko Syjonu, * bo przychodzę, by zamieszkać pośród 
ciebie. 

Pieśń I (Iz 40, 10-17) 
Dobroć i wielkość Boga 

Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną (Ap 22, 12) 

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą * 
i Jego ramię dzierży władzę. 

Oto z Nim idzie Jego nagroda, * 
a przed Nim Jego zapłata. 

Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, * 
który je gromadzi swoim ramieniem, 

Jagnięta nosi na swej piersi, * 
owce karmiące prowadzi łagodnie. 
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Któż swoją garścią zmierzył morskie wody * 
i piędzią wymierzył niebiosa? 

Kto zawarł całą ziemię w miarce, † 
kto ciężar gór zbadał na wadze * 
i pagórki na szalach? 

Któż zdołał przeniknąć ducha Pana, * 
kto jako doradca dawał Mu wskazania? 

Do kogo On się zwracał o radę i światło, * 
aby Go pouczył o ścieżkach prawa, 

Żeby udzielił Mu wiedzy * 
i drogę roztropności ukazał? 

Oto narody są jak kropla wody u wiadra, † 
uważa się je za pyłek na szali, * 
a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu. 

Lasów Libanu nie starczy na paliwo * 
ani jego zwierzyny na całopalenie. 

Niczym są przed Nim wszystkie ludy * 
i znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Ciesz się i raduj, córko Syjonu, * bo przychodzę, by zamieszkać pośród 
ciebie. 

Pieśń II (Iz 42, 10-16) 
Chwała zwycięskiego Boga 

Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem Boga (Ap 14, 3) 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
Jego chwała aż po krańce ziemi. 

Niech sławi Go morze i to, co je napełnia, * 
i wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają. 

Niech woła pustynia i miasta, * 
osiedla plemienia Kedar. 

Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, * 
ze szczytów gór niech wołają radośnie. 

Niech Panu oddają chwałę, * 
Jego cześć niech głoszą na wyspach. 

Jak mocarz Pan kroczy, * 
jak wojownik pobudza odwagę; 

Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, * 
nieprzyjaciół męstwem przewyższa. 

"Długo milczałem, * 



powstrzymywałem siebie w spokoju, 
Teraz jak rodząca zakrzyknę, * 
będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie. 

Wypalę góry i pagórki, * 
sprawię, że wyschnie cała ich zieleń, 

Rzeki w stawy przemienię, * 
i osuszę jeziora. 

Uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, * 
powiodę ich ścieżkami, których nie znają; 

W światło zamienię ich ciemności, * 
a miejsca wyboiste w równinę". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Ciesz się i raduj, córko Syjonu, * bo przychodzę, by zamieszkać pośród 
ciebie. 

Pieśń III (Iz 49, 7-13) 
Bóg odkupi naród przez swojego sługę 

Bóg zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 
Niemu (1 J 4, 9) 

Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela * 
i jego Święty, 

Do tego, którego osobą wzgardzono, † 
do budzącego odrazę u pogan, * 
do niewolnika przemożnych: 

"Zobaczą cię królowie i powstaną, * 
na twarz padną książęta, 

Ze względu na Pana, który jest wierny, * 
na Świętego Izraela, który wybrał ciebie". 

Tak mówi Pan: "Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham ciebie, * 
a w dniu zbawienia pośpieszę ci z pomocą. 

Ja ukształtowałem ciebie i ustanowiłem * 
przymierzem dla ludu, 

Aby kraj odnowić * 
i rozdzielić spustoszone dziedzictwa, 

Aby więźniom powiedzieć: "Wyjdźcie na wolność!", * 
a więdnącym w ciemnościach: "Ukażcie się!" 

I będą się paśli przy wszystkich drogach, * 
na każdym nagim wzgórzu będzie ich pastwisko. 

Już więcej łaknąć ani pragnąć nie będą, * 
nie porazi ich wiatr upalny i słońce, 



Gdyż powiedzie ich Ten, który się lituje nad nimi, * 
i zaprowadzi do tryskających zdrojów. 

Wszystkie me góry zamienię na drogi, * 
a moje gościńce wydźwigną się wysoko. 

Oto ci przychodzą z daleka, † 
oto tamci z Północy i z Zachodu, * 
a jeszcze inni z kraju na Południu. 

Niebiosa, zabrzmijcie weselem, raduj się, ziemio, * 
góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! 

Gdyż Pan swój lud pocieszył, * 
zlitował się nad jego ubogimi. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Ciesz się i raduj, córko Syjonu, / bo przychodzę, by zamieszkać 
pośród ciebie. 

 

  
EWANGELIA I HOMILIA 

 
Czyta się Ewangelię o Zmartwychwstaniu Pańskim według 

następującej tabeli: 
  
W I Niedzielę Adwentu: 

 EWANGELIA 
Czemu szukacie żyjącego między umarłymi?  

Łk 24, 1-12 

 
h 

. 

 HYMN CIEBIE, BOGA, WYSŁAWIAMY 

 
Ciebie, Boga, wysławiamy, 
Tobie, Panu, wieczna chwała. 

Ciebie, Ojca, niebios bramy, 
Ciebie wielbi ziemia cała. 

Tobie wszyscy Aniołowie, 
Tobie Moce i niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie 
ślą wieczystej pieśni głosy: 

Święty, Święty nad Świętymi 
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Bóg Zastępów, Król łaskawy, 
Pełne niebo z kręgiem ziemi 
majestatu Twojej sławy. 

Apostołów Tobie rzesza, 
chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 
Męczenników orszak biały. 

Ciebie poprzez okrąg ziemi 
z głębi serca, ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi 
wielbi święta pieśń Kościoła. 

Niezmierzonej Ojca chwały, 
Syna, Słowo wiekuiste, 

Z Duchem, wszechświat wielbi cały: 
Królem chwały Tyś, o Chryste! 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. 
By świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka, 
nie wzgardziłeś Panny łonem. 

Tyś pokruszył śmierci wrota, 
starł jej oścień w męki dobie 

I rajskiego kraj żywota 
otworzyłeś wiernym sobie. 

Po prawicy siedzisz Boga, 
w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, 
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

Prosim, słudzy łask niegodni, 
wspomóż, obmyj grzech, co plami, 

Gdyś odkupił nas od zbrodni 
drogiej swojej Krwi strugami. 

Ze świętymi w blaskach mocy 
wiecznej chwały zlej nam zdroje, 

Zbaw, o Panie, lud sierocy, 
błogosław dziedzictwo swoje! 

Rządź je, broń po wszystkie lata, 
prowadź w niebios błogie bramy. 

My w dzień każdy, Władco świata, 
Imię Twoje wysławiamy. 

Po wiek wieków nie ustanie 
pieśń, co sławi Twoje czyny. 

O, w dniu onym racz nas, Panie, 
od wszelakiej ustrzec winy. 

Zjaw swą litość w życiu całym 
tym, co żebrzą Twej opieki; 



W Tobie, Panie, zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki. 

 MODLITWA 

 
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel swoim wiernym siły woli, † aby 

pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystusem * i 
zgromadzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

Następnie, przynajmniej w oficjum odprawianym wspólnie, dodaje się: 
 
K. Błogosławmy Panu. 
W. Bogu niech będą dzięki. 
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