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MSZA ŚWIĘTA 

 

Antyfona Na Wejście  Ps 25(24), 15-16 

Oczy moje są zwrócone ku Panu, * bo On uwalnia moje nogi z 

sidła. * Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, * bo jestem samotny 

i nieszczęśliwy. 
 

Kolekta 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 

jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, + przyjmij 

nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego 

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje 

w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 

CZYTANIA 
 

Pierwsze czytanie  Wj 3, 1-8a. 13-15  
 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł 
pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. 

Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku 

krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od 

niego. Rzekł wtedy Mojżesz: «Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to 

niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala». Gdy zaś Pan 

ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń 

Bóg: «Mojżeszu, Mojżeszu!». On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 

Rzekł mu: «Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na 

którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem 
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem 

Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. 

Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w 

Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy 

dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma 
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egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, 

do ziemi, która opływa w mleko i miód». Mojżesz zaś rzekł Bogu: 

«Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: „Bóg ojców naszych 

posłał mię do was”. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego 

imię, to cóż im mam powiedzieć?». Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: 

«Ja jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: „Ja 

jestem posłał mię do was”». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak 
powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, 

Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na 

wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». 
 

Psalm responsoryjny Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 
 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

 

Błogosław, duszo moja, Pana *  

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 

Błogosław, duszo moja, Pana *  
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

 

On odpuszcza wszystkie twoje winy *  
i leczy wszystkie choroby, 

On twoje życie ratuje od zguby *  

i obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 
 

Dzieła Pana są sprawiedliwe, * 

wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, * 

swoje dzieła synom Izraela. 
 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.  

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, * 

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 
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Drugie czytanie 1 Kor 10, 1-6. 10-12 
 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie 

wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez 

morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w 

morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten 

sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a 

skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie 
Bóg; polegli bowiem na pustyni. 

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, 

iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie 
szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez 

dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, 

spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. 

Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 
 

Aklamacja przed Ewangelią 

Chwała Tobie, Słowo Boże 

Pan mówi: Nawracajcie się, 
bliskie jest Królestwo niebieskie. 

Chwała Tobie, Słowo Boże 
 

Ewangelia Łk 13, 1-9 

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie 
 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o 

Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus 

im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 

grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których 

zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami 

niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 
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jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». 

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał 
drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na 

nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już 

trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie 

figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię 

wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je 

pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli 

nie, w przyszłości możesz je wyciąć”». 
 

Modlitwa Nad Darami 

Miłosierny Boże, przez tę Ofiarę pojednania odpuść nam nasze 

winy, + i udziel nam łaski, *abyśmy umieli przebaczać naszym 
braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

Antyfona Na Komunię J 4, 14 

Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, * stanie się ona w nim 

źródłem wytryskającej ku życiu wiecznemu. 
 

Modlitwa Po Komunii 

Boże, Ty nas karmisz na ziemi Chlebem eucharystycznym, który 

jest zadatkiem niebieskiej chwały, + pokornie Cię prosimy, * spraw, 

aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego 
Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
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JUTRZNIA 

 

Panie, otwórz wargi moje. 

- A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był kuszony i 

ukrzyżowany. 
 
PSALM 95 Wezwanie do chwalenia Boga 

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co "dziś" się 

nazywa (Hbr 3, 13) 

 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 

z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Ant.  
 
Bo Pan jest Bogiem wielkim, * 
wielkim Królem nad wszystkimi bogami. 

W Jego ręku głębiny ziemi, * 

szczyty gór do Niego należą. 

Jego własnością jest morze, które sam stworzył, * 

i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. Ant. 
 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 

klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, 
Albowiem On jest naszym Bogiem, † 
a my ludem Jego pastwiska * 

i owcami w Jego ręku. Ant. 
 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 

"Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, * 
jak na pustyni w dniu Massa, 
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła. Ant. 
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Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło † 

i powiedziałem: «Są LUDEM o sercu zbłąkanym * 

i moich dróg nie znają». 

Przeto przysiągłem w gniewie, * 

że nie wejdą do mojej krainy spoczynku". Ant. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

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

Hymn 

Padnijmy twarzą na ziemię, 

Błagajmy Boga ze skruchą, 

Przed Sędzią łzy wylewajmy, 

By Jego gniew się uśmierzył. 
 

Tak często, Ojcze najlepszy, 

Grzechami Cię obrażamy, 

Lecz Ty się zmiłuj nad nami 

I ześlij swe przebaczenie. 
 

Bo chociaż bardzo niegodni, 

Jesteśmy Twoim stworzeniem, 

Więc wspomnij na to i pomóż 

Wysławiać życiem Twe imię. 
 

Od zła nas wyzwól dawnego, 

A dobro pomnóż swą łaską, 

I uczyń Tobie miłymi 

Już dziś i w całej wieczności. 
 

Niech Tobie, w Trójcy Jedyny, 

Majestat będzie i chwała, 
A Ty nam udziel owoców 
Zbawczego czasu pokuty. Amen. 
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1 ant. Ponad szum wód rozległych potężny jesteś, Panie, * 

świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. 
 

PSALM 93 Wspaniałość Boga Stworzyciela 

Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i 

chwałę Mu dajmy (Ap 19, 6. 7) 

 

Pan króluje, oblókł się w majestat, † 

Pan wdział potęgę i nią się przepasał, * 

tak świat utwierdził, że się nie zachwieje. 
 Twój tron niewzruszony na wieki, * 

 istniejesz od wieków, Boże. 

Rzeki podnoszą się, Panie, † 

rzeki swój głos podnoszą, * 

hucząc podnoszą się rzeki. 

 Ponad szum wód rozległych, † 
 od morskich fal mocniejszy * 

 jest Pan potężny w niebie. 

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, † 

Twojemu domowi świętość przystoi, * 
po wszystkie dni, o Panie. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

1 ant. Ponad szum wód rozległych potężny jesteś, Panie, * 

świadectwa Twoje bardzo godne są wiary. 
 

2 ant. Błogosławcie Pana, źródła, * chwalcie Go i wywyższajcie na 
wieki. 
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PIEŚŃ (Dn 3, 57-88. 56) Całe stworzenie wielbi Boga 

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5) 

 

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * 

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. 

 Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * 

 błogosławcie Pana, niebiosa. 

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * 

błogosławcie Pana, wszystkie potęgi. 

 Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * 

 błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie. 

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * 

błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie. 

 Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, * 

 błogosławcie Pana, upale i chłodzie. 

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, * 

błogosławcie Pana, mrozy i zimna. 

 Błogosławcie Pana, lody i śniegi, * 

 błogosławcie Pana, dnie i noce. 

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, * 

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury. 

 Niech ziemia błogosławi Pana, * 

 niech Go chwali i wywyższa na wieki. 

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, * 

błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi. 

 Błogosławcie Pana, źródła wodne, * 

 błogosławcie Pana, morza i rzeki. 

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, * 

błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne. 

 Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, * 

 błogosławcie Pana, synowie ludzcy. 

Błogosław Pana, Izraelu, * 

chwal Go i wywyższaj na wieki. 

 Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, * 

 błogosławcie Pana, słudzy Pańscy. 

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, * 
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błogosławcie Pana, święci i pokornego serca. 

 Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, * 

 chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. 

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, * 

chwalmy Go i wywyższajmy na wieki. 

 Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, * 

 pełen chwały i wywyższony na wieki. 
 

2 ant. Błogosławcie Pana, źródła, * chwalcie Go i wywyższajcie na 
wieki. 
 

3 ant. Wychwalajcie Pana, * królowie ziemscy i wszystkie narody. 
 

PSALM 148 Hymn na cześć Stwórcy 

Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i 

moc, na wieki wieków (Ap 5, 13) 

 
Chwalcie Pana z niebios, * 

chwalcie Go na wysokościach. 

 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, * 

 chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy. 

Chwalcie Go, słońce i księżycu, * 

chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące. 

 Chwalcie Go, nieba najwyższe * 

 i wody, które są nad niebem. 

Niech wychwalają imię Pana, * 

albowiem On rozkazał, i powstały. 

 Utwierdził je po wszystkie czasy, * 

 nadał im prawo, które nie przeminie. 
Chwalcie Pana na ziemi: * 

potwory morskie i wszystkie głębiny. 

 Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, * 

 gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy. 
Góry i wszelkie pagórki, * 

drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, 

 Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, * 
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 płazy i ptactwo skrzydlate, 
Królowie ziemscy i wszystkie narody, * 

władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, 

 Młodzieńcy i dziewczęta, * 

 starcy i dzieci, 

Niech imię Pana wychwalają, * 

bo tylko imię Jego jest wzniosłe. 

 Majestat Jego ponad ziemią i niebem * 

 i On pomnaża potęgę swego ludu. 

Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, * 
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

 
3 ant. Wychwalajcie Pana, * królowie ziemscy i wszystkie narody. 
 

Czytanie (Ne 8, 9b. 10b) 

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie 

smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni, bo radość w Panu 

jest waszą ostoją. 
 
Responsorium Krótkie 

Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami. 

- Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami. 

Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy. 

- Zmiłuj się nad nami. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

- Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami. 
 

Ant. Nie płaczcie nade Mną, lecz nad sobą, * bo jeśli z zielonym 

drzewem to czynią, / cóż się stanie z suchym. 
 

 
 

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/jutrznia.php3#top
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PIEŚŃ ZACHARIASZA  
 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * 

bo lud swój nawiedził i wyzwolił. 
 I wzbudził dla nas moc zbawczą * 

 w domu swego sługi Dawida. 

Jak zapowiedział od dawna * 

przez usta swych świętych proroków, 

 Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * 

 i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * 

i wspomni na swe święte przymierze, 

 Na przysięgę, którą złożył * 
 ojcu naszemu Abrahamowi. 

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * 

służyć Mu będziemy bez trwogi, 

 W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * 
 po wszystkie dni nasze. 

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, * 

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. 

 Jego ludowi dasz poznać zbawienie * 
 przez odpuszczenie grzechów. 

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * 

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 

 By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, * 

 aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Nie płaczcie nade Mną, lecz nad sobą, * bo jeśli z zielonym 

drzewem to czynią, / cóż się stanie z suchym. 
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PROŚBY 

Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wysłużył nam ten 

czas zbawienia. Z pokorą zanośmy do Niego nasze prośby: 
Stwórz w nas, o Panie, nowego ducha. 

 

Chryste, nasze życie, Ty zechciałeś, abyśmy przez chrzest zostali 

pogrzebani z Tobą w śmierci i z Tobą byli wskrzeszeni, 

- dopomóż nam dzisiaj postępować w nowości życia. 
 

Panie, Ty wszystkim dobrze czyniłeś, 

- spraw, abyśmy troszczyli się o wspólne dobro wszystkich ludzi. 
 

Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej społeczności, 

- a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny. 
 

Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca, 

- abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze świętości. 
 

Modlitwa Pańska 
 

Modlitwa 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 

jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij 

nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego 

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

w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 
 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do 

życia wiecznego. 
Amen. 
 
 

 
 

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/jutrznia.php3#top
http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/jutrznia.php3#top
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GODZINA CZYTAŃ 
 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

- Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 
Hymn 
Natchniony zwyczaj nas uczy, 

Byśmy w zbawiennym okresie 
Czterdziestu dni umartwienia 

Szczerą czynili pokutę. 
 
Do tego Prawo przynagla 

I napomnienia proroków, 
A nade wszystko sam Chrystus, 

Król i Stworzyciel wszechświata. 
 

Ten czas przeżyjmy w skupieniu, 

Krótsze niech będą rozmowy, 

Skromniejsze nasze posiłki, 

Więcej czuwania nad sobą. 

 

Oddalmy zło, które może 

Chwiejnych zagarnąć w niewolę, 

I brońmy siebie przed wrogiem 

Pełnym podstępnej przemocy. 
 
Niech Tobie, w Trójcy Jedyny, 

Chwała i cześć będzie wieczna, 

A Ty w nas pomnóż owoce 
Postu i skruchy serdecznej. Amen. 
 

1 ant. Każdego dnia * będę błogosławił Ciebie, Panie. 
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PSALM 145 Chwała Bożego Majestatu 

Sprawiedliwy jesteś, Panie, Ty, który jesteś i który byłeś (Ap 16, 5) 

 
I 

 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * 

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 

 Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * 

 i na wieki wysławiał Twoje imię. 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * 

a wielkość Jego niezgłębiona. 

 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła * 

 i zwiastuje Twe potężne czyny. 

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu * 

i rozpowiadają Twoje cuda. 

 Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych * 

 i głoszą wielkość Twoją. 

Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci * 

i cieszą się Twą sprawiedliwością. 

 Pan jest łagodny i miłosierny, * 

 nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, * 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 
 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

1 ant. Każdego dnia * będę błogosławił Ciebie, Panie. 
 

2 ant. Królestwo Twoje, Panie, * królestwem wszystkich wieków. 
 

II 
 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 

i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
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 Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 

 i niech głoszą Twoją potęgę, 

Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją * 

i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * 
 przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

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

 
2 ant. Królestwo Twoje, Panie, * królestwem wszystkich wieków. 
 

3 ant. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach * i we 

wszystkich swoich dziełach święty. 

 

III 
 

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach * 

i we wszystkich swoich dziełach święty. 

 † Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * 

 i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, * 

a Ty ich karmisz we właściwym czasie. 

 Ty otwierasz swą rękę * 

 i karmisz do syta wszystko, co żyje. 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * 

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 

 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * 

 wszystkich wzywających Go szczerze. 

Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, * 

usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. 

 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, * 

 lecz zniszczy wszystkich występnych. 

Niech usta moje głoszą chwałę Pana, † 

a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, * 
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zawsze i na wieki. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

3 ant. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach * i we 

wszystkich swoich dziełach święty. 
 

K. Nakarmił Pan swego sługę chlebem życia i zrozumienia. 

W. I napoił go wodą zbawiennej mądrości. 
 
I Czytanie 

Z Księgi Wyjścia (22, 19 - 23, 9) 
Prawo o cudzoziemcach i ubogich (Kodeks Przymierza) 

 

To mówi Pan: "Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom poza 

samym Panem, podlega klątwie. 

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy 

sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz 

krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi 

się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was 

mieczem, i żony wasze będą wdowami, a wasze dzieci sierotami. 

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok 

ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie 

każesz mu płacić odsetek. 

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go 

oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne 

okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, 

usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie 

będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. 

Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku 

wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To 

samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni 

będzie przy swojej matce, a dnia ósmego Mnie je oddasz. Będziecie 

dla Mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa 

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/godzczyt.php3#top
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zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie 
psom. 

Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby 

z ludźmi niesprawiedliwymi świadczyć na korzyść bezprawia. Nie 

łącz się z wielkim tłumem, aby zło wyrządzić. A zeznając w sądzie, 

nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. A także w 

procesie nie miej względów dla bogatych. 

Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, 

odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł 
pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu 

z pomocą. 

Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się 

zwraca do ciebie w swym procesie. Oddalisz sprawę kłamliwą i nie 

wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie 

uniewinnię nieprawego. Nie będziesz przyjmował podarków, 

ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw 

słusznych. Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie 
cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie". 

 
Responsorium Ps 82, 3-4; Jk 2, 5 

W. Ujmijcie się † za sierotą i uciśnionym, / oddajcie 

sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. * Uwolnijcie 

uciśnionego i nędzarza, / wyrwijcie go z rąk występnych. 
K. Bóg wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na 

dziedziców królestwa. 
W. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, / wyrwijcie go z rąk 

występnych. 
 

II Czytanie 

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana 

(Traktat 15, 10-12. 16-17) 

Nadeszła Samarytanka, by zaczerpnąć wody 

 

"I przyszła niewiasta". Obraz Kościoła jeszcze nie 

usprawiedliwionego, ale który już wkrótce miał być 

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/godzczyt.php3#top
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usprawiedliwiony. Taką bowiem prawdę zawiera w sobie 
opowiadanie. 

Przychodzi nieświadoma, znajduje Go, a On wdaje się z nią w 

rozmowę. Zobaczmy jak, zobaczmy, dlaczego "przyszła niewiasta z 

Samaru, aby zaczerpnąć wody". 

Samarytanie nie należeli do narodu izraelskiego, byli bowiem 

przybyszami. Fakt, że właśnie ta niewiasta przyszła z kraju 

cudzoziemskiego, ma znaczenie symboliczne, ona bowiem nosiła w 

sobie obraz Kościoła, który miał przybyć spośród pogan i być obcy 
Izraelitom. 

Słuchajmy zatem w niej naszego własnego głosu i siebie samych w 

niej uznajmy. W niej też składajmy za siebie dzięki naszemu Bogu. 

Ona była figurą, a nie rzeczywistością, ponieważ rzeczywistość i 

uprzedziła figurę, i stała się prawdą. Uwierzyła bowiem w Tego, 

który uczynił z niej dla nas figurę. Przyszła więc, aby zaczerpnąć 

wody. Przybyła po prostu czerpać wodę, jak to zwykli byli czynić 

mężczyźni lub kobiety. "Jezus rzekł do niej: «Daj mi pić». Jego 

uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia 

żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc 

Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi 

bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami". 

Widzicie cudzoziemców: Żydzi nigdy nie używali naczyń, którymi 

oni się posługiwali. A ponieważ niewiasta miała ze sobą naczynie 

do czerpania wody, zdziwiła się, że Żyd prosi ją, aby mu dała się 

napić, bo to nie było w zwyczaju u Izraelitów. Ten zaś, który szukał 
napoju, pragnął wiary samej niewiasty. 

Posłuchaj bowiem w końcu, kto prosi, aby mu dano pić: "Jezus 

odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim 

jest Ten, kto ci mówi: Daj mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a 

dałby ci wody żywej»". 
Prosi o napój i obiecuje napój. Jest w potrzebie jak ten, który ma 

przyjąć, a równocześnie jest obficie zaopatrzony, jak ten, co będzie 

innych nasycał. "O, gdybyś znała, powiada, dar Boży!" Darem 

Bożym jest Duch Święty. Na razie mówi On do niewiasty skrycie, 

zaraz jednak wejdzie do jej serca. Prawdopodobnie już ją poucza. 

Cóż jest bowiem słodszego i milszego od tej zachęty: "O, gdybyś 
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znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj mi się 

napić» - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej". 

Jakiejże On da wody, jeśli nie tej, o której powiedziano: "W Tobie 

jest źródło życia"? Jakże będą pragnąć ci, którzy "zostaną nasyceni 

obfitością Twego domu"? 
Jezus obiecywał przeobfity pokarm i nasycenie Duchem Świętym, 
lecz ona jeszcze tego nie rozumiała. Nie rozumiejąc jednak, cóż 

odpowiedziała? "Rzekła do Niego niewiasta: «Panie, daj mi tej 

wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać»". Do 

wysiłku zmuszała ją potrzeba, od wysiłku zwalniała ją słabość. Oby 

usłyszała: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". To bowiem mówił do niej 

Jezus, aby już więcej nie pracowała. Ona jednak tego jeszcze nie 

rozumiała. 

 

Responsorium J 7, 37-39; 4, 14 

Jezus zawołał: † Jeśli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie, / niech 

przyjdzie do Mnie i pije, / a strumienie wody żywej popłyną z jego 

wnętrza. * A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać 

wierzący w Niego. 
- Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. 

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w 

Niego. 
 
Modlitwa 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 

jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij 
nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego 

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

w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 

 

Błogosławmy Panu. 

- Bogu niech będą dzięki. 
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MODLITWA W CIĄGU DNIA 
 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

- Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

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

Modlitwa przedpołudniowa 
 

Przez wiarę, którą żyjemy, 

Z nadzieją zawsze wytrwałą 

I mocni łaską miłości 

Majestat głośmy Chrystusa. 
  

Gdyż On o trzeciej godzinie 

Na mękę był prowadzony, 

I cierpiał wisząc na krzyżu, 

By znaleźć owcę zgubioną. 
 

Pokornie prośmy Jezusa, 

Zbawieni Jego ofiarą, 

By nas od grzechu zachował, 
Gdy już darował nam karę. 
 

Błagajmy Ojca i Syna, 

I Ducha Ich Najświętszego; 

Niech Bóg otacza nas pieczą, 

Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. 
 

Modlitwa południowa 
 
O tej godzinie Zbawiciel 

Pragnienie cierpiał na krzyżu; 
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Niech da chwalącym Go pieśnią 

Pragnienie sprawiedliwości. 
 

Niech głodem prawdy ich przejmie 

I zaspokoi go sobą, 

By grzech odrazę w nich budził, 
A cnota ich pociągała. 
 

Niech łaska Ducha Świętego 

Proszących tak usposobi, 

By żądze ciała przygasły 

I duch oziębły zapłonął. 
 

Błagajmy Ojca i Syna, 

I Ducha Ich Najświętszego; 

Niech Bóg otacza nas pieczą, 

Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. 
 

Modlitwa popołudniowa 
 

Nadeszła oto godzina, 

Gdy Jezus w męce umierał; 
Wzywajmy Jego imienia 

Pokornie prosząc o łaskę. 
 

Przebaczył Jezus łotrowi 
Wzruszony jego wyznaniem; 

Niech także nasza modlitwa 

Wyjedna nam miłosierdzie. 
 

Na krzyżu śmierć pokonana, 

Wróciło światło po mroku; 
Niech groza grzechu przeminie, 

A dusze blaskiem jaśnieją. 
 

Błagajmy Ojca i Syna, 
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I Ducha Ich Najświętszego; 

Niech Bóg otacza nas pieczą, 

Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. 

 

Antyfony 
 

Przedpołudniowa: Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy 

zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze. 
 

Południowa: Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze 

nawrócił i miał życie. 
 

Popołudniowa: Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w 

wielkiej cierpliwości. 

 

PSALM 118 Świąteczny hymn dziękczynny 

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się 

kamieniem węgielnym (Dz 4, 11) 

 
I 
 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

 Niech dom Izraela głosi: * 

 "Jego łaska na wieki". 

Niech dom Aarona głosi: * 

"Jego łaska na wieki". 

 Niech wyznawcy Pana głoszą: * 

 "Jego łaska na wieki". 

W ucisku wzywałem Pana, * 

Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził. 
 Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; * 

 cóż może uczynić mi człowiek? 

Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, * 

z góry będę spoglądał na mych wrogów. 

 Lepiej się uciekać do Pana * 
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 niż pokładać ufność w człowieku. 

Lepiej się uciekać do Pana * 

niż pokładać ufność w książętach. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

Osaczyły mnie wszystkie narody, * 

lecz w imię Pana je pokonałem. 

 Ze wszystkich stron mnie okrążyły, * 

 lecz w imię Pana je pokonałem. 

Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, † 

paliły, jak ogień pali ciernie, * 

lecz w imię Pana je pokonałem. 

 Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, * 

 lecz Pan mnie podtrzymał. 
Pan moją mocą i pieśnią, * 

On stał się moim Zbawcą. 

 Głosy radości z ocalenia * 
 w namiotach sprawiedliwych: 

"Prawica Pańska moc okazała, † 
prawica Pana wzniesiona wysoko, * 

prawica Pańska moc okazała!" 

 Nie umrę, ale żyć będę * 

 i głosić dzieła Pana. 

Ciężko mnie Pan ukarał, * 

ale na śmierć nie wydał. 
 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

 

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, * 

wejdę przez nie i podziękuję Panu. 
 Oto jest brama Pana, * 

 przez nią wejdą sprawiedliwi. 

Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał * 

i stałeś się moim Zbawcą. 

 Kamień odrzucony przez budujących * 

 stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez Pana * 
i cudem jest w naszych oczach. 

 Oto dzień, który Pan uczynił, * 

 radujmy się nim i weselmy. 
O Panie, Ty nas wybaw, * 

pomyślność daj nam, o Panie! 

 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, * 

 błogosławimy wam z Pańskiego domu. 

Pan jest Bogiem i daje nam światło. † 

Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi * 

aż do rogów ołtarza. 

 Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, * 

 Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. 

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, * 

bo Jego łaska trwa na wieki. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

Przedpołudniowa: Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy 

zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze. 
 

Południowa: Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szczerze 

nawrócił i miał życie. 
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Popołudniowa: Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w 

wielkiej cierpliwości. 
 

PRZEDPOŁUDNIOWA 

 
Czytanie (1 Tes 4, 1. 7) 

Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, 

coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania 

się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. 

Bo nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. 

 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. 
- I odnów we mnie moc ducha. 
 
Modlitwa 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 
jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij 

nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

POŁUDNIOWA 
 

Czytanie (Iz 30, 15. 18) 

Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest 

wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Lecz Pan czeka, 

aby wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo 

Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim 

ufają. 
 

Odwróć swe oblicze od moich grzechów. 
- I zmaż wszystkie moje przewinienia. 

 
Modlitwa 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 

jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij 

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/modlitwa1.php3#top
http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/modlitwa2.php3#top
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nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

POPOŁUDNIOWA 
 
Czytanie (por. Pwt 4, 29-31) 

Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, 

jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy. W 
swym utrapieniu, gdy wszystko to was spotka, w ostatnich dniach 

nawrócicie się do Pana, Boga swego, i będziecie słuchać Jego głosu. 

Gdyż Bogiem miłosiernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie 

zgładzi i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym 
przodkom. 
 

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. 
- Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. 
 

Modlitwa 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 
jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij 

nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
  

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/modlitwa1.php3#top
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ANGELUS DOMINI 
 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae;  
R. Et concepit de Spiritu Sancto.  

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 

V. Ecce ancilla Domini.  
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 

benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Et Verbum caro factum est.  
R. Et habitavit in nobis.  

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 

peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.  
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.  

 

Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris 
infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem 
cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis 
gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. 

Amen.  
 
Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto. Sicut erat in principio et nunc, et 
semper, et in seaculam seaculorum. Amen. 
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RÓŻANIEC 
 

V. W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. 

R. Amen. 
 

TAJEMNICE CHWALEBNE 
 

Pierwsza tajemnica 
Zmartwychwstanie Pańskie 

 
Z Ewangelii wg św. Mateusza 

28,1-7 
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła 

Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało 
wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, 

podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak 
błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim 

zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do 

niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. 

Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szbko i 
powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed 

wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 

 

Z nauczania Benedykta XVI 
Urbi et Orbi, 23 marca 2008 
Zmartwychwstanie wcielonego Słowa Bożego jest dziełem 
niezrównanej miłości, jest zwycięstwem Miłości, która wyzwoliła 

nas z niewoli grzechu i śmierci. Zmieniła bieg historii, nadając 

ludzkiemu życiu niezbywalny i odnowiony sens oraz wartość. W 

Jego chwalebnych ranach rozpoznajemy niezatarte oznaki 
nieskończonego miłosierdzia Boga. Wchodzimy w ten sposób w 

głębię misterium paschalnego. Zaskakujące wydarzenie 

zmartwychwstania Jezusa w istocie jest wydarzeniem miłości: 
miłości Ojca, który daje Syna dla zbawienia świata; miłości Syna, 

który zdaje się na wolę Ojca dla nas wszystkich; miłości Ducha, 
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który wskrzesza Jezusa z martwych w Jego przemienionym ciele.  
miłości Syna, który mocą Ducha powraca do Ojca przyobleczony w 
nasze przemienione człowieczeństwo. 

 
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 

 

Druga tajemnica 
Wniebowstąpienie Pańskie 

 

Z Dziejów Apostolskich  
1,9-11 
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go 
im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak 

wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 
szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 

się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, 

jak widzieliście Go wstępującego do nieba».  

 

Z nauczania Benedykta XVI 
Ingres do katedry Biskupa Rzymu, 7 maja 2005 
Wniebowstąpienie Chrystusa nie jest podróżą w przestrzeni 

kosmicznej ku najdalszym gwiazdom, bo w gruncie rzeczy także 

gwiazdy są zbudowane z elementów fizycznych, tak samo jak 
ziemia. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że nie należy On już 

do świata zepsucia i śmierci, który warunkuje nasze życie. Oznacza, 
że należy już całkowicie do Boga. On — odwieczny Syn — 

doprowadził nasze człowieczeństwo przed oblicze Boga, poniósł z 
sobą w przemienionej postaci ciało i krew. Człowiek znajduje swoją 

przestrzeń w Bogu; przez Chrystusa istota ludzka została 

wprowadzona w życie samego Boga. Ponieważ zaś Bóg ogarnia i 
podtrzymuje cały Wszechświat, Wniebowstąpienie Chrystusa 

oznacza, że On nie oddalił się od nas, ale że dzięki swojemu byciu z 
Ojcem jest teraz blisko każdego z nas, na zawsze. Każdy z nas może 

mówić do Niego «Ty»; każdy może Go wzywać. Chrystus jest 
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zawsze w zasięgu naszego głosu. Możemy się od Niego 

wewnętrznie oddalić. Możemy żyć odwróceni do Niego plecami. 

Ale On zawsze na nas czeka i jest zawsze blisko nas. 
 
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 

 

Trzecia tajemnica 
Zesłanie Ducha Świętego 

 

Z Dziejów Apostolskich 
2,1-4 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 

wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w 

którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 

napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak 

jak im Duch pozwalał mówić.  

 

Z nauczania Benedykta XVI  
Regina Caeli, 12 czerwca 2011 
Tajemnica paschalna – męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 

oraz Jego Wniebowstąpienie – znajduje swe wypełnienie w 

potężnym wylaniu Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych 

wraz z Maryją, Matką Pana i innymi uczniami. Był to „chrzest” 

Kościoła, chrzest w Duchu Świętym (por. Dz 1, 5). Głos Boży czyni 
boskim ludzki język apostołów, uzdalniając ich do głoszenia w 

sposób „polifoniczny” jednego Słowa Bożego. Tchnienie Ducha 
Świętego napełnia wszechświat, rodzi wiarę, prowadzi do prawdy, 

przygotowuje jedność między narodami. Duch Święty, który jest 

„Panem i Ożywicielem”, jak odmawiamy w Credo, łączy się z 
Ojcem przez Syna i dopełnia objawienie Trójcy Przenajświętszej. 

Pochodzi od Boga jako tchnienie Jego ust i ma moc uświęcania, 
obalania podziałów, rozwiązywania nieporozumień wywołanych 
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grzechem. To On, bezcielesny i niematerialny, rozszerza dobra 
Boże, wspiera żyjące istoty, aby działały zgodnie z dobrem. Jak jasne 
Światło nadaje znaczenie modlitwie, zapał misji ewangelizacyjnej, 

sprawia, że płoną serca tych, którzy słuchają radosnego orędzia, jest 

natchnieniem dla sztuki chrześcijańskiej i muzyki liturgicznej. 

 
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 

 

Czwarta Tajemnica 
Wniebowzięcie Matki Bożej 

 
Z Ewangelii wg św. Łukasza 

1,48-49 
Wszystkie pokolenia nazywać mnie będą “błogosławiona”. Wielkie 

rzeczy uczynił mi Wszechmocy 

 

Z nauczania Benedykta XVI  
Anioł Pański, 15 sierpnia 2012 
Aby zrozumieć Wniebowzięcie, musimy popatrzeć na Paschę, 

wielką tajemnicę naszego zbawienia, która oznacza przejście Jezusa 

do chwały Ojca przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Maryja, 
która zrodziła Syna Bożego w ciele, jest stworzeniem, najpełniej 

włączonym w tę tajemnicę, odkupionym od pierwszej chwili życia i 
złączonym w sposób bardzo szczególny z męką i chwałą Syna. 

Wniebowzięcie Maryi jest zatem tajemnicą Paschy Chrystusa, która 

w Niej w pełni się urzeczywistniła. Ona jest ściśle zjednoczona ze 
swoim zmartwychwstałym Synem, który zwyciężył grzech i śmierć, 

w pełni do Niego upodobniona. Ale Wniebowzięcie jest 
rzeczywistością, która również nas dotyczy, ukazuje nam bowiem w 

jasny sposób nasze przeznaczenie, przeznaczenie ludzkości i 
historii. W Maryi istotnie kontemplujemy tę rzeczywistość chwały, 

do której jest powołany każdy z nas i cały Kościół. 

 
Ojcze nasz 
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Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 

 
Piąta Tajemnica 

Ukoronowanie Matki Bożej 

 
Z Apokalipsy św. Jana   

12,1 
Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i 
księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.  

 

Z nauczania Benedykta XVI 
Anioł Pański, 22 sierpnia 2010 

Matkę Chrystusa rozważamy jako ukoronowaną przez Jej Syna, to 
znaczy włączoną w Jego powszechną królewskość, tak jak 

przedstawiają Ją liczne mozaiki i malowidła. „Tak oto są ostatni, 
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi” (Łk 13, 

30). Maryja jest doskonałym przykładem tej prawdy ewangelicznej, 
że to Bóg obala dumnych i możnych tego świata, a wywyższa 

pokornych (por. Łk 1, 52). Mała i prosta dziewczyna z Nazaretu 

stała się Królową świata! Jest to jeden z cudów, które objawiają 
serce Boże. Oczywiście królewskość Maryi jest całkowicie związana 

z królewskością Chrystusa. To On jest Panem, którego po 
upokorzeniu śmiercią na Krzyżu Ojciec wywyższył ponad wszelkie 

stworzenie na niebie, na ziemi i pod ziemią (por. Flp 2, 9-11).  

Matka dzieliła z Synem nie tylko ludzkie aspekty tej tajemnicy, ale – 
dzięki działaniu w Niej Ducha Świętego – także głębokie zamiary, 

wolę Bożą, tak że całe Jej istnienie, ubogie i pokorne, zostało 
wyniesione, przemienione i wysławione, przechodząc przez „ciasne 

drzwi”, którymi jest sam Jezus (por. Łk 13,24). Tak, Maryja jako 
pierwsza przeszła „drogą” otwartą przez Chrystusa, aby wejść do 

Królestwa Bożego, drogą dostępną pokornym, tym, którzy ufają 

Słowu Bożemu i zobowiązują się do wcielania go w praktyce. 

 
Ojcze nasz 

Zdrowaś Maryjo (10 razy) 
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Chwała Ojcu 

 
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,  

życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;  
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na  

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, 
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,  

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,  
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,  

o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 

 
Litania Loretańska 

Do Najświętszej Maryi Panny 

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.  
Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.  

Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.  
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.  

Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.  

  
Święta Maryjo,  módl się za nami.  
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.  

Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.  
Matko Chrystusowa,  módl się za nami.  

Matko Kościoła,  módl się za nami.  

Matko łaski Bożej,  módl się za nami.  
Matko nieskalana,  módl się za nami.  

Matko najczystsza,  módl się za nami.  
Matko dziewicza,  módl się za nami.  

Matko nienaruszona,  módl się za nami.  

Matko najmilsza,  módl się za nami.  
Matko przedziwna,  módl się za nami.  

Matko dobrej rady,  módl się za nami.  
Matko Stworzyciela,  módl się za nami.  
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Matko Zbawiciela,  módl się za nami.  

Panno roztropna,  módl się za nami.  

Panno czcigodna, módl się za nami.  
Panno wsławiona,  módl się za nami.  

Panno można,  módl się za nami.  
Panno łaskawa,  módl się za nami.  

Panno wierna,  módl się za nami.  
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.  

Stolico mądrości,  módl się za nami.  

Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.  
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.  

Przybytku chwalebny,  módl się za nami.  
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.  

Różo duchowna,  módl się za nami.  

Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.  

Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.  

Domie złoty,  módl się za nami.  
Arko przymierza,  módl się za nami.  

Bramo niebieska,  módl się za nami.  
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.  

Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.  

Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.  
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.  

Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.  
Królowo Aniołów,  módl się za nami.  

Królowo Patriarchów,  módl się za nami.  
Królowo Proroków,  módl się za nami.  

Królowo Apostołów,  módl się za nami.  

Królowo Męczenników,  módl się za nami.  
Królowo Wyznawców,  módl się za nami.  

Królowo Dziewic,  módl się za nami.  
Królowo wszystkich Świętych,  módl się za nami.  

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.  

Królowo wniebowzięta,  módl się za nami.  
Królowo różańca świętego,  módl się za nami.  

Królowo rodziny,  módl się za nami.  
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Królowo pokoju,  módl się za nami.  

Królowo Polski,  módl się za nami.  

  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.  

 
V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się 

trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych 

utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 
 
  



 

St
ro

n
a3

7
 

NIESZPORY 
 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

- Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

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

Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, 

Kiedy Cię błaga w tym czasie postu; 

Usłysz modlitwę zroszoną łzami, 

Którą wznosimy przez dni czterdzieści. 
 

Patrzysz w głębinę naszego serca, 

Znasz ludzką słabość i bezwład woli, 

Przeto nam okaż swe miłosierdzie, 

Kiedy do Ciebie wracamy, Boże. 
 

Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, 
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie; 

Wsław Twoje imię i ulecz nędznych, 

Których chorobą są własne grzechy. 
 

Udziel nam siły, niech czas pokuty 

Ciało oczyści i myśl oświeci; 

Złudne pokusy niech nas nie wiążą 

Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą. 
 

Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy, 
Spraw, aby skrucha i umartwienie 

Były owocne dla Twoich wiernych, 

Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen. 

 
 

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/nieszpory.php3#top
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1 ant. Panie, Królu wszechmogący, * wyzwól nas ze względu na 

Twe imię / i daj nam czas na szczerą pokutę. 
 

PSALM 110, 1-5. 7 Mesjasz królem i kapłanem 

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp 

swoich (1 Kor 15, 25) 

 

Rzekł Pan do Pana mego: * 

"Siądź po mojej prawicy, 

 Aż uczynię Twych wrogów * 

 podnóżkiem stóp Twoich". 

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu; * 

panuj wśród swych nieprzyjaciół! 
 Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: † 

 W blasku świętości * 

 z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. 

Pan przysiągł i tego nie odwoła: * 

"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka". 
 Pan jest po Twojej prawicy, * 

 zetrze królów w dzień swego gniewu. 

On po drodze pić będzie z potoku, * 

dlatego głowę podniesie. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

1 ant. Panie, Królu wszechmogący, * wyzwól nas ze względu na 

Twe imię / i daj nam czas na szczerą pokutę. 
 

2 ant. Zostaliśmy odkupieni * drogocenną krwią Chrystusa, / 
niepokalanego Baranka. 
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PSALM 111 Wielkość dzieł Bożych 

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny (Ap 

15, 3) 
 

Z całego serca będę chwalił Pana * 
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. 

 Wielkie są dzieła Pana, * 

 zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. 

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, * 

a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. 

 Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, * 

 Pan jest miłosierny i łaskawy. 

Dał pokarm bogobojnym, * 

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. 

 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich * 

 oddając im posiadłości pogan. 

Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, * 

wszystkie Jego przykazania są trwałe, 
 Ustalone na wieki wieków, * 

 nadane ze słusznością i mocą. 

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, * 

na wieki ustanowił swoje przymierze. 

 Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, * 

 bojaźń Pana jest początkiem mądrości. 

Wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują, * 

a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

2 ant. Zostaliśmy odkupieni * drogocenną krwią Chrystusa, / 
niepokalanego Baranka. 

 

3 ant. Chrystus się obarczył naszym cierpieniem * i dźwigał nasze 

boleści. 
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PIEŚŃ (1 P 2, 21-24)  Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego 
 

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, * 

abyście szli za Nim Jego śladami. 

 On grzechu nie popełnił, * 

 a w Jego ustach nie było podstępu. 

On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, † 

kiedy cierpiał, nie groził, * 

lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. 
 On sam, w swoim ciele, * 

 poniósł nasze winy na drzewo, 

Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, * 

a żyli dla sprawiedliwości. 

 Krwią ran Jego * 

 zostaliście uzdrowieni. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

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

3 ant. Chrystus się obarczył naszym cierpieniem * i dźwigał nasze 

boleści. 
 

Czytanie (1 Kor 9, 24-25) 
Zawodnicy, którzy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, 

lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją 
otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie 

odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś 

nieprzemijającą. 

 
Responsorium Krótkie 
Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw 

Tobie. 
- Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw 

Tobie. 
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania. 
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- Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

- Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw 

Tobie. 
 

Ant. Każde drzewo, * które nie wydaje dobrego owocu, / będzie 

wycięte i w ogień wrzucone. 
 

PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55 
 

Wielbi dusza moja Pana * 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

 Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * 

 Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie  pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 

a Jego imię jest święte. 

 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 

 nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, * 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

 Strącił władców z tronu, * 

 a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, * 

a bogatych z niczym odprawił. 
 Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 

 pomny na swe miłosierdzie, 

Jak obiecał naszym ojcom, * 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Każde drzewo, * które nie wydaje dobrego owocu, / będzie 

wycięte i w ogień wrzucone 
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Prośby 
Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój lud do 

nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwające na wieki. Ze czcią 

zanośmy do Niego nasze błagania: 

 

Okaż łaskawość swojemu ludowi. 

 
Miłosierny Boże, usłysz błagania, które zanosimy za cały lud Twój, 

- niech pragnie Twojego słowa bardziej niż pokarmu dla ciała. 
 
Naucz nas prawdziwej i czynnej miłości do naszego narodu i 

wszystkich ludzi bez wyjątku; 

- obdarz wszystkie narody pomyślnością i pokojem. 
 
Wejrzyj na tych, którzy przez chrzest mają się odrodzić do nowego 

życia; 

- niech jako żywe kamienie zostaną włączeni do duchowej budowli 
Kościoła. 

 
Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do pokuty 

mieszkańców Niniwy; 

- mocą swego słowa zwróć ku sobie serca grzeszników. 
 

Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrystusa 
Sędziego 

- i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie. 
 

Modlitwa Pańska 

 

Modlitwa 
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś 

jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, † przyjmij 
nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze 

sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego 

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

http://www.brewiarz.pl/ii_16/2802/nieszpory.php3#top
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w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

Amen. 
 

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do 

życia wiecznego. 
Amen. 
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TE DEUM 
 

Te Deum laudámus: * te 
Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * omnis 

terra venerátur.  
Tibi omnes ángeli, *  
tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  

incessábili voce proclamant:  
   
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  
Dóminus Deus Sábaoth.  

Pleni sunt cæli et terra * 
maiestátis glóriæ tuae.  

Te gloriósus * Apostolórum 

chorus,  
te prophetárum * laudábilis 
númerus,  
te mártyrum candidátus * laudat 

exércitus.  
Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  
Patrem * imménsæ maiestátis;  

venerándum tuum verum * et 
únicum Fílium;  
Sanctum quoque * Paráclitum 
Spíritum.  

   
Tu rex glóriæ, * Christe.  
Tu Patris * sempitérnus es 
Filius.  

Tu, ad liberándum susceptúrus 
hóminem, *  
non horruísti Virginis úterum.  
Tu, devícto mortis acúleo, *  

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,  
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,  
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aperuísti credéntibus regna 

cælórum.  
Tu ad déxteram Dei sedes, * in 
glória Patris.  

Iudex créderis * esse ventúrus.  

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis 
súbveni, *  
quos pretióso sánguine 
redemísti.  

Ætérna fac cum sanctis tuis * in 
glória numerári.  
   
Salvum fac pópulum tuum, 

Dómine, *  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, * et extólle illos 

usque in ætérnum.  
Per síngulos dies * benedícimus 
te;  
et laudámus nomen tuum in 

sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
 
Dignáre, Dómine, die isto *  

sine peccáto nos custodíre.  
Miserére nostri, Dómine, * 

miserére nostri.  
Fiat misericórdia tua, Dómine, 

super nos, *  
quemádmodum sperávimus in 
te.  
In te, Dómine, sperávi: *  

non confúndar in ætérnum. 

otworzyłeś wiernym sobie. 

 
Po prawicy siedzisz Boga,  
w chwale Ojca, Syn Jedyny,  
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,  
przyjdziesz sądzić ludzkie 

czyny. 
Prosim, słudzy łask niegodni,  

wspomóż, obmyj grzech co 

plami,  
Gdyś odkupił nas od zbrodni  

Drogiej swojej Krwi strugam1. 
 
Ze Świętymi w blaskach mocy,  
wiecznej chwały zlej nam 

zdroje:  
Zbaw o Panie, lud sierocy,  
Błogosław dziedzictwo swoje. 

Rządź je, broń po wszystkie 

1ata,  
prowadź w niebios błogie 

bramy,  
My w dzień każdy, Władco co 
świata,  

Imię Twoje wysławiamy. 

 

Po wiek wieków nie ustanie,  
Pieśni, 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. 

 

 



 

KOMPLETA 
 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

- Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 
W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia. We wspólnie 

odprawianym oficjum można użyć jednej z formuł aktu pokuty. 
 

Hymn 

Nim kres nadejdzie jasności, 

Błagamy, Stwórco wszechświata, 

Byś nas otaczał opieką 

I chronił w swojej dobroci. 
 

Niech serca nawet uśpione 

Przez sen czuwają przy Tobie; 
A kiedy zbudzi je zorza, 

Niech Ciebie wielbią z weselem. 
 

Niech ciało zdrowiem się cieszy 

I duch gorliwość odnajdzie, 

A Ty swym światłem przenikaj 

Głębokie nocy ciemności. 
 

O spraw to, Ojcze najlepszy, 
Przez Syna Twego, Chrystusa, 

Co z Tobą w Ducha jedności 
Króluje w blasku na wieki. Amen. 
 

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu 
nocnego. 
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PSALM 91 O Bożej opiece 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19) 

 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

 Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, * 

 Boże mój, któremu ufam". 

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * 

i od słowa niosącego zgubę. 

 Okryje cię swoimi piórami, † 

 pod Jego skrzydła się schronisz; * 

 wierność Jego jest puklerzem i tarczą. 

Nie ulękniesz się strachu nocnego * 

ani strzały za dnia lecącej, 

 Ani zarazy skradającej się w mroku, * 

 ani moru niszczącego w południe. 

A choćby tysiąc padło u boku twego † 

i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * 
ciebie to nie spotka. 

 Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * 

 zapłatę daną grzesznikom. 

Bo Pan jest twoją ucieczką, * 

za obrońcę wziąłeś Najwyższego. 

 Nie przystąpi do ciebie niedola, * 

 a cios nie dosięgnie twojego namiotu, 

Bo rozkazał swoim aniołom, * 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

 Będą cię nosili na rękach, * 

 abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * 
a lwa i smoka podepczesz. 

 "Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * 

 osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † 

i będę z nim w utrapieniu, * 

wyzwolę go i sławą obdarzę. 



 

 Nasycę go długim życiem * 

 i ukażę mu moje zbawienie". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

 Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

 i na wieki wieków. Amen. 

 
Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu 

nocnego. 
 
Czytanie (Ap 22, 4-5) 

Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. 
I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i 

światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować 

na wieki wieków. 
 

Responsorium Krótkie 

W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego. 
- W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego. 

Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny. 

- Powierzam ducha mojego. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

- W ręce Twoje, Panie, / Powierzam ducha mojego. 

 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / 

abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 
 
PIEŚŃ SYMEONA   Łk 2, 29-32 

 

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, * 

według słowa Twojego, 

 Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, * 

 któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

Światło na oświecenie pogan * 

i chwałę ludu Twego, Izraela. 

 Chwała Ojcu i Synowi, * 
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 i Duchowi Świętemu. 

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

 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / 

abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju. 
 
Modlitwa 

Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę 

zmartwychwstania Chrystusa, † pokornie Cię prosimy, niech nas 

ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła 

wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg 

wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.  

W. Amen. 
 

Antyfona Do Najświętszej Maryi Panny 

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo 

nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do 

Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, 

Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a 

Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu 

nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 
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