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Introitus 
Is 61:10
Gaudens gaudébo in Dómino, et 
exsultábit ánima mea in Deo meo: 
quia índuit me vestiméntis salútis: et 
induménto iustítiæ circúmdedit me, 
quasi sponsam ornátam monílibus 
suis.
Ps 29:2
Exaltábo te, Dómine, quóniam 
suscepísti me: nec delectásti inimícos 
meos super me.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, et in sǽcula sæculórum. 
Amen.
Gaudens gaudébo in Dómino, et 
exsultábit ánima mea in Deo meo: 
quia índuit me vestiméntis salútis: et 
induménto iustítiæ circúmdedit me, 
quasi sponsam ornátam monílibus 
suis.

Introit 
Iz 61:10
Weselę się wielce w Panu i raduje się 
duch mój w moim Bogu: gdyż oblókł 
mnie w szaty zbawienia i odział 
płaszczem świętości jak oblubienicę 
ubraną klejnotami.

Ps 29:2
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie 
wybawiłeś i nie sprawiłeś ze mnie 
uciechy mym wrogom.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi 
Świętemu.
R. Jak była na początku, teraz i 
zawsze i na wieki wieków. Amen.

Weselę się wielce w Panu i raduje się 
duch mój w moim Bogu: gdyż oblókł 
mnie w szaty zbawienia i odział 
płaszczem świętości jak oblubienicę 
ubraną klejnotami.

Gloria Gloria 

Oratio 
Orémus.
Deus, qui per immaculátam Vírginis 
Conceptiónem dignum Fílio tuo 
habitáculum præparásti: quǽsumus; 
ut, qui ex morte eiúsdem Filii tui 
prævísa eam ab omni labe 
præservásti, nos quoque mundos eius
intercessióne ad te perveníre 
concédas.

Orémus.

Kolekta 
Módlmy się.
Boże, któryś przez Niepokalane 
Poczęcie Najświętszej Dziewicy 
przygotował Synowi Swojemu godne 
mieszkanie, prosimy Cie: jak na 
mocy zasług przewidzianej śmierci 
tegoż Syna Twego zachowałeś Ją od 
wszelkiej zmazy, tak dozwól nam za 
Jej przyczyną dojść do Ciebie 
czystymi.

Módlmy się.
Commemoratio Dominica II 



Commemoratio Dominica II 
Adventus
Excita, Dómine, corda nostra ad 
præparándas Unigéniti tui vias: ut, 
per eius advéntum, purificátis tibi 
méntibus servíre mereámur:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus per ómnia 
sǽcula sæculórum.
R. Amen.

Adventus
Pobudź, Panie, serca nasze do 
gotowania dróg Jednorodzonemu 
Synowi Twemu, abyśmy dzięki Jego 
przyjściu mogli Ci służyć 
oczyszczoną duszą.
Który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego Bóg przez 
wszystkie wieki wieków.
R. Amen.

Lectio 

Léctio libri Sapiéntiæ
Prov 8:22-35
Dóminus possedit me in inítio 
viárum suárum, ántequam 
quidquam fáceret a princípio. Ab 
ætérno ordináta sum, et ex antíquis, 
ántequam terra fíeret. Nondum 
erant abýssi, et ego iam concépta 
eram: necdum fontes aquárum 
erúperant: necdum montes gravi 
mole constíterant: ante colles ego 
parturiébar: adhuc terram non 
fécerat et flúmina et cárdines orbis 
terræ. Quando præparábat coelos, 
áderam: quando certa lege et gyro 
vallábat abýssos: quando æthera 
firmábat sursum et librábat fontes 
aquárum: quando circúmdabat mari 
términum suum et legem ponébat 
aquis, ne transírent fines suos: 
quando appendébat fundaménta 
terræ. Cum eo eram cuncta 
compónens: et delectábar per 
síngulos dies, ludens coram eo omni 
témpore: ludens in orbe terrárum: et 
delíciæ meæ esse cum filiis hóminum.
Nunc ergo, filii, audíte me: Beáti, qui 

Lekcja 

Czytanie z Księgi Przysłów.
Prz 8:22-35
Słowa odnoszące się do Mądrości 
Bożej Kościół stosuje do Najświętszej 
Dziewicy. Maryja od wieków była 
obecna w myśli Boga i z Jego woli 
otrzymała przywilej Niepokalanego 
Poczęcia. Stała się «Stolicą Mądrości 
Wcielonej» i przewodniczką w życiu 
duchowym.
Pan posiadł mnie na początku dróg 
swoich, zanim cokolwiek od 
początku uczynił. Od wieków 
zrządzona jestem i od starodawna, 
zanim ziemia powstała. Nie było 
jeszcze przepaści, a jam poczęta była.
Jeszcze nie wytrysnęły źródła wód, 
jeszcze ciężarem swym nie stanęły 
góry: przed pagórkami jam była 
zrodzona. Jeszcze nie uczynił był 
ziemi ni rzek, ni zawias okręgu ziemi.
Gdy niebiosa urządzał, byłam przy 
tym: gdy nad przepaścią krąg 
ziemski utwierdzał, gdy w górze 
umacniał niebiosa i w karby 
ujmował źródła wód, gdy morzu 
zakreślał granice jego i wodom 



custódiunt vias meas. Audíte 
disciplínam, et estóte sapiéntes, et 
nolíte abiícere eam. Beátus homo, qui
audit me et qui vígilat ad fores meas 
cotídie, et obsérvat ad postes óstii 
mei. Qui me invénerit, invéniet vitam
et háuriet salútem a Dómino.
R. Deo grátias.

nadawał prawo, by nie przekraczały 
swych granic, gdy ziemię ustalał w 
posadach. Z Nim byłam wszystko 
wespół urządzając i radowałam się 
na każdy dzień, igrając ciągle przed 
Jego obliczem, igrając na ziemskim 
okręgu — a rozkosz moja przebywać 
wśród synów ludzkich. Teraz więc, 
synowie, słuchajcie mnie: 
Błogosławieni, którzy strzegą dróg 
moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie 
mądrzy i nie od rzucajcie jej. 
Błogosławiony człowiek, który mnie 
słucha i który czuwa co dzień u drzwi
moich i strzeże podwojów mej 
bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie 
życie i wyczerpie zbawienie od Pana.
R. Bogu dzięki.

Graduale 

Iudith 13:23
Benedícta es tu. Virgo María, a 
Dómino, Deo excélso, præ ómnibus 
muliéribus super terram,
Iudith 15:10
Tu glória Ierúsalem, tu lætítia Israël, 
tu honorificéntia pópuli nostri. 
Allelúia, allelúia
Cant 4:7
Tota pulchra es, María: et mácula 
originális non est in te. Allelúia.

Graduał 

Jdt 13:23
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, 
od Pana, Boga, wysokiego, ponad 
wszystkie niewiasty na ziemi.
Jdt 15:10
Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem 
Izraela, Tyś chlubą ludu naszego. 
Alleluja, alleluja.
Pnp 4:7
Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy 
pierworodnej nie ma w Tobie. 
Alleluja.



Evangelium 

Sequéntia +  sancti Evangélii 
secúndum Lucam
R. Glória tibi, Dómine.
Luc 1:26-28
In illo témpore: Missus est Angelus 
Gábriël a Deo in civitátem Galilææ, 
cui nomen Názareth, ad Vírginem 
desponsátam viro, cui nomen erat 
Ioseph, de domo David, et nomen 
Vírginis María. Et ingréssus Angelus 
ad eam, dixit: Ave, grátia plena; 
Dóminus tecum: benedícta tu in 
muliéribus.
R. Laus tibi, Christe.
S. Per Evangélica dicta, deleántur 
nostra delícta.

Ewangelia 

Ciąg dalszy +  Ewangelii świętej 
według Łukasza.
R. Chwała Tobie Panie.
Łk 1:26-28
Onego czasu: Posłany jest Anioł 
Gabriel od Boga do miasta 
galilejskiego, które zwano Nazaret, 
do Panny poślubionej mężowi, 
któremu było na imię Józef, z domu 
Dawidowego, a imię Panny Maryja. I
wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź 
pozdrowiona, łaski pełna, Pan z 
Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami».
R. Chwała Tobie, Chryste.
S. Niech słowa Ewangelii zgładzą 
nasze grzechy.

Credo Credo  

Offertorium 

Luc 1:28
Ave, María, grátia plena; Dóminus 
tecum: benedícta tu in muliéribus, 
allelúia.

Ofiarowanie 

Łk 1:28
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z 
Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami, alleluja.

Secreta 

Salutárem hóstiam, quam in 
sollemnitáte immaculátæ 
Conceptiónis beátæ Vírginis Maríæ 
tibi, Dómine, offérimus, súscipe et 
præsta: ut, sicut illam tua grátia 
præveniénte ab omni labe immúnem 
profitémur; ita eius intercessióne a 
culpis ómnibus liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum: qui tecum 

Secreta 

Przyjmij, Panie, ofiarę zbawienia, 
którą Tobie składamy w uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny: jak my wyznajemy, że 
Ona dzięki uprzedniej łasce Twojej 
jest wolna od wszelkiej zmazy, tak 
dla Jej wstawiennictwa od wszelkich 
przewinień racz nas, Panie, 
wyzwolić.
Przez Pana naszego Jezusa 



vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sǽcula 
sæculórum.
R. Amen.

Commemoratio Dominica II 
Adventus

Placáre, quǽsumus, Dómine, 
humilitátis nostræ précibus et 
hóstiis: et, ubi nulla suppétunt 
suffrágia meritórum, tuis nobis 
succúrre præsídiis.
Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum: qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sǽcula 
sæculórum.
R. Amen.

Chrystusa, Syna Twojego, który z 
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wieki 
wieków.
R. Amen.
Commemoratio Dominica II 
Adventus

Daj się przejednać o Panie naszymi 
pokornymi modłami i ofiarami, a 
ponieważ brak nam zasług, które 
mogłyby orędować za nami, sam 
przybądź nam z pomocą.
Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego, który z 
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wieki 
wieków.
R. Amen.

Prefatio 

de Beata Maria Virgine
Vere dignum et iustum est, æquum 
et salutáre, nos tibi semper et ubique 
grátias ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus: Et te in 
Conceptióne immaculáta beátæ 
Maríæ semper Vírginis collaudáre, 
benedícere et prædicáre. Quæ et 
Unigénitum tuum Sancti Spíritus 
obumbratióne concépit: et, 
virginitátis glória permanénte, 
lumen ætérnum mundo effúdit, 
Iesum Christum, Dóminum nostrum.
Per quem maiestátem tuam laudant 
Angeli, adórant Dominatiónes, 
tremunt Potestátes. Coeli 
coelorúmque Virtútes ac beáta 

Prefacja 

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, 
słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i
wszędzie Tobie składali 
dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, 
wszechmogący, wieczny Boże: 
I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i 
wysławiali obchodząc święto 
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. 
Ona to poczęła Jednorodzonego Syna
Twojego za sprawą Ducha Świętego i
zachowując chwałę dziewictwa 
wydała światu światłość 
przedwieczną, Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą 
Aniołowie, uwielbiają Państwa, z 



Séraphim sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et nostras 
voces ut admitti iubeas, deprecámur,
súpplici confessióne dicéntes:

lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z 
nimi w radosnym uniesieniu sławią 
Niebiosa, Moce niebieskie i 
błogosławieni Serafini. Z nimi to, 
prosimy, dozwól i naszym głosom 
wołać w pokornym uwielbieniu:

Communicántes, et memóriam 
venerántes, in primis gloriósæ 
semper Vírginis Maríæ, Genetrícis 
Dei et Dómini nostri Iesu Christi: sed 
et beati Ioseph, eiusdem Virginis 
Sponsi,

Zjednoczeni w Świętych Obcowaniu, 
ze czcią wspominamy najpierw 
chwalebną zawsze Dziewicę Maryję, 
Matkę Boga i Pana naszego Jezusa 
Chrystusa: a także Świętego Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Dziewicy,

Communio 

Ps 86:3, Luc 1:49
Gloriósa dicta sunt de te, María: quia
fecit tibi magna qui potens est.

Komunia 

Ps 86:3, Łk 1:49
Maryjo, głoszą o Tobie rzeczy pełne 
chwały, albowiem uczynił Ci wielkie 
rzeczy, który możny jest.

Postcommunio 

Orémus.
Sacraménta quæ súmpsimus, 
Dómine, Deus noster: illíus in nobis 
culpæ vúlnera réparent; a qua 
immaculátam beátæ Maríæ 
Conceptiónem singuláriter 
præservásti.
Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum: qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sǽcula 
sæculórum.
R. Amen.

Orémus.

Pokomunia 

Módlmy się.
Panie Boże nasz, niech Sakrament, 
który przyjęliśmy, wyleczy nas z ran 
tego grzechu, od którego w 
wyjątkowy sposób zachowałeś 
Najświętszą Maryję od chwili 
niepokalanego poczęcia.
Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego, który z 
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wieki 
wieków.
R. Amen.

Módlmy się.



Commemoratio Dominica II 
Adventus
Repléti cibo spirituális alimóniæ, 
súpplices te, Dómine, deprecámur: 
ut, huius participatióne mystérii, 
dóceas nos terréna despícere et 
amáre cœléstia.
Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum: qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sǽcula 
sæculórum.
R. Amen.

Commemoratio Dominica II 
Adventus
Posileni pokarmem duchowym, 
pokornie błagamy Cię, Panie, abyś 
przez uczestnictwo w tej tajemnicy 
nauczył nas gardzić sprawami 
ziemskimi, a miłować niebieskie.
Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Twojego, który z 
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wieki 
wieków.
R. Amen.


