Narodził się z Maryi Panny
22 grudnia 2020 r.
Nabożeństwo w Roku Świętego Jana Pawła II

Pieśń „Bądźże pozdrowiona”, wystawienie Najświętszego Sakramentu
W ostatnim miesiącu Roku św. Jana Pawła II zatrzymajmy się krótko nad
tajemnicą Maryi, dzięki której za dwa dni będziemy obchodzić tę wyjątkową
Noc, Noc w której Słowo stało się Ciałem. Chcemy za Świętym Papieżem
Polakiem wyśpiewaj Bogu dziękczynienie za Jej Fiat, za Jej dar dla ludzkości.
„Pozdrawiamy Maryję jako Tę – mówił Jan Paweł II na Jasnej Górze 15 sierpnia
1991 r. – która to odwieczne wybranie przyjęła, wydając na świat Jezusa
Chrystusa za sprawą Ducha Świętego: Dziewica z Nazaretu. Uwierzyła, że to,
co niepodobna u ludzi, możliwe jest dla Boga […]. Te słowa, które Maryja
usłyszała przy zwiastowaniu w Nazarecie, spełniły się w sposób przedziwny.
Poczynając od betlejemskiej nocy narodzenia Jezusa aż po krzyż na Golgocie,
poprzez wielkanocny poranek zmartwychwstania aż do dnia Pięćdziesiątnicy.
Na tych wszystkich etapach ziemskiego pielgrzymowania Maryja coraz głębiej
poznawała, jak ‘wielkie rzeczy uczynił Jej Wszechmocny’ […]. I my także
głosimy Maryję błogosławioną między niewiastami, oddając w ten sposób
najwyższą cześć Jednorodzonemu Synowi Ojca, który stał się błogosławionym
owocem Jej żywota. W Nim wszakże ‘otrzymaliśmy wszyscy przybrane
synostwo’”.
Pieśń „Archanioł Boży Gabriel”
Wpatrując się Maryję, która w swoim zawierzeniu przyjęła wolę Boga,
ofiarujmy tajemnicę różańca świętego – Zwiastowanie NMP – w intencji
wszystkich matek oczekujących narodzin dziecka oraz w intencji małżeństw,
które mają problem z poczęciem, prosząc dla nich o łaskę ojcostwa
i macierzyństwa. Niech najlepsza z Matek wstawia się za nimi!
Wspólnie odmawiamy dziesiątek różańca

Zakończmy to nabożeństwo sławami modlitwy Jana Pawła II, którą Papież
kończy encyklikę o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium
Vitae”:
O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie. Amen.
Pieśń Eucharystyczna
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”
opr. ks. Jarosław Kamiński

