
8 GRUDNIA 
 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

UROCZYSTOŚĆ 
 

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i 

obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując 

Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto 

Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na 

Zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 r. papież bł. Pius IX ściśle określił i podał 

do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej. 
 

Uroczystość dzisiejsza jest jedną z głównych maryjnych uroczystości Zgromadzenia Zmartwychwstań-

ców (por. KCR, 78). 

Formularz mszalny oparty na MR, s. 283’-284’. 

Kolor szat – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Iz 61, 10) 
 

Ogromnie się weselę w Panu, * dusza moja raduje się w Bogu moim, * bo mnie przyodział 

w szaty zbawienia, * i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, * jak oblubienicę strojną w 

swe klejnoty. 
 

Na wejście można także wykonać śpiew pieśni: „Witaj święta i poczęta”, lub inną stosowną. 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski” – tymi słowami Ewangelii błogosławimy dziś Matkę 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu za wielkie rzeczy, jakie Jej uczynił, za 

to, że Ją wybrał, obdarzył pełnią łaski i odkupił we wznioślejszy sposób, zachowując od 

zmazy grzechu. Wszystko to zaś uczynił po to, aby jeszcze bardziej zajaśniała tajemnica 

Chrystusa, której szczytem jest Jego męka i zmartwychwstanie, stale obecne w Eucha-

rystii. Z tej także racji zmartwychwstańcy dzisiejszą uroczystość obchodzą jako jedno ze 

swych patronalnych świąt, tym bardziej iż ks. Piotr Semenenko – współzałożyciel Zgro-

madzenia posługując w Kongregacjach, pracował usilnie także nad treścią świętowanego 

dziś dogmatu. W dniu tym przyjął on także swoją pierwszą Komunię świętą. 
 

AKT POKUTY 
 

Rozpoczynając tę Liturgię, oczyśćmy nasze serca, abyśmy byli święci i nieskalani przed 

Bożym obliczem. 
Przez chwilę wszyscy w ciszy wzbudzają w sobie żal za grzechy. 

K. Panie – Synu Boży, Ty przyszedłeś, aby wziąć na siebie nasze grzechy. Zmiłuj się nad 

nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste – Synu Dziewicy Maryi, Ty otrzymałeś tron swego praojca Dawida i Króle-

stwo, któremu nie będzie końca. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie – Ty jesteś Emmanuelem – Bogiem z nami, aż do skończenia świata. Zmiłuj się 

nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * dopro-

wadzi nas do życia wiecznego. W. Amen. 



Odmawia się Chwała na wysokości. 
 

KOLEKTA 
 

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu 

Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś 

Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności 

Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA 
 

Od pierwszej „dobrej nowiny” zanotowanej w Księdze Rodzaju, aż do pełni czasów, która 

nadeszła z Chrystusem, obok grzechu obecnego w historii objawia się obfitość Bożej łaski. 

Na krzywych drogach ludzkich Bóg pisze swój plan, bo dla Niego wszystko jest możliwe. 

Trzeba słuchać słowa Bożego, rozważać je, pozwolić mu wzrastać, aby wtedy, gdy Bóg 

nas wezwie, odpowiedzieć tak, jak Maryja w Nazarecie. 
 

LITURGIA SŁOWA 
 

Całość Liturgii słowa bierze się z LM2 VI, s. 527-530. 

Odmawia się Wierzę. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

W postawie zawierzenia Bogu, jak Maryja, Matka naszego Pana, módlmy się teraz do 

Ojca, który jest w niebie. 

I. Módlmy się za Kościół Boży, aby wzrastał w świętości aż do ostatecznego spotka-

nia ze swoim Oblubieńcem. Ciebie prosimy. 

II. Módlmy się za naród wybrany, aby uwierzył w przyjście Mesjasza narodzonego z 

Maryi Panny. 

III. Módlmy się za wszystkie kobiety, aby na swoje macierzyńskie powołanie odpowia-

dały wiarą i miłością. 

IV. Módlmy się za tych, którzy przez złożone śluby zakonne, oddali się na służbę Chry-

stusowi Zmartwychwstałemu, Synowi Maryi, aby wiernie wypełnili swe powołanie. 

V. Módlmy się (należy podać miejscową intencję).  

VI. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy, wspominając Maryję Niepokalanie 

Poczętą, byli – jak Ona – zawsze gotowi na przyjęcie Bożych planów.  

Boże, niech nas wspomagają zasługi Jezusowej Matki, która przyjęła z miłością Twoją 

łaskę i pomnożyła ją w życiu, * a Jej modlitwa niech oręduje za nami. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. W. Amen. 
 

Na złożenie darów można wykonać śpiew pieśni: „Błogosławiona jesteś Maryjo”, lub inną stosowną. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną Ofiarę, którą Ci składamy w uroczystość Nie-

pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, † wyznajemy, że Twoja uprzedzająca 

łaska zachowała Ją od wszelkiej zmazy, * za Jej wstawiennictwem uwolnij nas od wszel-

kich grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o Niepokalanym Poczęciu NMP, nr 59. 

W Modlitwach eucharystycznych 1-3, wspomnienie tajemnicy dnia. 



ANTYFONA NA KOMUNIĘ 
 

Głoszę Twoją chwałę, Maryjo, * z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, * 

Chrystus, który jest naszym Bogiem. 
 

Na Komunię należy zaśpiewać pieśń: „Chrystus Pan karmi nas”, lub inną stosowną. 

Na uwielbienie należy zaśpiewać pieśń: „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”, lub inną stosowną. 

 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Panie, nasz Boże, niech przyjęty przez nas Sakrament uleczy nas z ran zadanych przez 

grzech pierworodny, † od którego zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę, * przez przy-

wilej Niepokalanego Poczęcia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

Na zakończenie można udzielić uroczystego błogosławieństwa o NMP. 

Na wyjście należy wykonać śpiew pieśni: „Matko Niebieskiego Pana”, lub inną stosowną. 


