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            Msza święta 

 
Antyfona (Por. Ps 38 (37), 22-23) 
Nie opuszczaj mnie, Panie, * Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. * 

Spiesz mi na pomoc, * Panie, zbawienie moje. 
 
Kolekta 

Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do 
pełnienia dobrych uczynków, + udziel im doczesnej pomocy * i 
doprowadź do życia wiecznego.  

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 (Jr 18, 18-20) 
Modlitwa prześladowanego Jeremiasza 
 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo 
przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani 

prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale 
na jego słowa!» 
Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro 

się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed 
Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. 
 

Psalm (Ps 31 (30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b)) 
 
Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu. 

 
Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, *  
bo Ty jesteś moją ucieczką.  

W ręce Twoje powierzam ducha mego, *  
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. R. 
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Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: *  

«Trwoga jest dokoła!»  
Przeciw mnie się gromadzą, *  
zamierzając odebrać mi życie. R. 

 
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *  
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».  

W Twoim ręku są moje losy, *  
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. R. 
 

Aklamacja (J 8, 12) 
 
Chwała Tobie, Królu wieków 

Ja jestem światłością świata,  
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 
Chwała Tobie, Królu wieków 

 
Ewangelia (Mt 20, 17-28) 
Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie Słowa  

 
Ewangelii według Świętego Mateusza 
Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł 

do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie 
wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i 
wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i 

ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami 
i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. 

On ją zapytał: «Czego pragniesz?» 
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim 
królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 
pić kielich, który Ja mam pić?» 
Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie 
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie 
się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował». 
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Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. 

Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów 
uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, 

niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, 
niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup 

za wielu». 
 
Modlitwa nad darami 

Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na dary, które Tobie składamy, + i 
przez świętą wymianę dokonującą się w tej Ofierze * uwolnij nas z 
więzów grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 
Antyfona na Komunię (Mt 20, 28) 
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, * lecz aby służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu. 
 
Modlitwa po Komunii 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, + niech Najświętszy Sakrament, w którym 
nam dałeś zadatek nieśmiertelności, * pomoże nam osiągnąć wieczne 
zbawienie.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 
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            Godzina Czytań 

 
Wezwanie 
† 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 
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie: 

Panie, wysłuchaj pokornej modlitwy; 
Bo jeśli winy zachowasz w pamięci, 
Któż się ostoi? 

 
Wszak Ty przebaczasz niewierność i błędy, 
Pragniesz nas darzyć bezmiarem swej łaski, 

Bo chcesz, by z pełną miłości bojaźnią 
Tobie służono. 
 

Więc pokładamy niezłomną nadzieję 
W Twojej litości dla serc uniżonych 
I wyglądamy radosnej jutrzenki 

Dnia świętej Paschy. 
 
Niech Tobie, Ojcze, z Twym Synem i Duchem 

Będzie na wieki majestat i chwała, 
A Ty nas prowadź do zdrojów zbawienia 
Drogą pokuty. Amen. 

 
Ant. 1 Wzdychamy z głębi serca * oczekując odkupienia naszego ciała. 
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PSALM 39 Modlitwa chorego 

Stworzenie zostało poddane marności... ze względu na Tego, który je 
poddał w nadziei (Rz 8, 20) 
 

I 
 
Rzekłem: "Będę pilnował dróg moich, * 

abym nie zgrzeszył językiem, 
Nałożę na usta wędzidło, * 
dopóki bezbożny jest przy mnie". 

 
Pozbawiony szczęścia, zamilkłem oniemiały, * 
a moja boleść wzmogła się na nowo. 

W moim wnętrzu rozgorzało serce; * 
gdy rozmyślałem, zapłonął w nim ogień. 
 

Przemówił mój język: * 
"Panie, pozwól mi poznać kres mego życia 
I jaka jest miara dni moich, * 

bym wiedział, jak jestem znikomy". 
 
Oto wymierzyłeś dni moje tylko na kilka piędzi, † 

a moje życie jest nicością przed Tobą. * 
Każdy człowiek trwa tyle, co tchnienie. 
 

Jak cień przemija człowiek, † 
na próżno się niepokojąc, * 
gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko. 

 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Wzdychamy z głębi serca * oczekując odkupienia naszego ciała. 
 
Ant. 2 Usłysz, Panie, modlitwę moją, * na płacz mój nie bądź głuchy. 
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II 

 
A teraz w czym mam pokładać nadzieję, Panie? * 
Moja nadzieja jest w Tobie! 

Wybaw mnie od wszelkich moich nieprawości, * 
nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupcom. 
 

Zamilkłem i ust moich nie otwieram, * 
Ty bowiem to uczyniłeś. 
Oddal ode mnie swe ciosy, * 

ginę od uderzeń Twej ręki. 
 
Chłoszczesz człowieka za winy Twą karą, † 

jak mól wniwecz obracasz to, czego pożąda. * 
Marnością jest każdy człowiek. 
 

Usłysz, Panie, modlitwę moją * 
i wysłuchaj mego wołania. 
 

Na płacz mój nie bądź głuchy, † 
bo tylko gościem jestem u Ciebie, * 
przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie. 

 
Odwróć oczy gniewne, niech zaznam radości, * 
zanim odejdę i tu mnie już nie będzie. 

 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, * na płacz mój nie bądź głuchy. 
 
Ant. 3 Na wieki zaufam * łaskawości Boga. 
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PSALM 52 Przeciw oszczercy 

Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi (1 Kor 1, 31) 
 
Dlaczego się chełpisz złością, * 

potężny niegodziwcze? 
Dzień cały zamyślasz zgubę, * 
twój język jest ostrą brzytwą, sprawco podstępu. 

 
Zło ci jest milsze od dobra, * 
kłamstwo od sprawiedliwej mowy. 

Kochasz się w każdej mowie, która niesie zgubę, * 
podstępny języku. 
 

Dlatego Bóg cię zniweczy na wieki, † 
schwyci i zabierze z twojego namiotu, * 
wyrwie cię z ziemi żyjących. 

 
Ujrzą to sprawiedliwi i lęk ich ogarnie, * 
i śmiać się będą z niego: 

"Oto człowiek, który z Boga nie uczynił swej twierdzy, † 
ale zaufał obfitości swego bogactwa, * 
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie". 

 
Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym * 
na wieki zaufam łaskawości Boga. 

 
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, † 
polegał na Twoim imieniu, * 

ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
Ant. Na wieki zaufam * łaskawości Boga. 
 

Nawracajcie się i czyńcie pokutę. 
– Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. 
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I Czytanie 

Z Księgi Wyjścia (17,1-16) 
Woda ze skały. Bitwa z Amalekitami 
 

W owych dniach całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz 
Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w 
Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem, 

mówiąc: "Daj nam wody do picia!" Mojżesz im odpowiedział: "Czemu 
kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie Pana na próbę?" Ale lud 
pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: "Czy 

po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło 
wydać na śmierć z pragnienia?"  
Wtedy Mojżesz wołał do Pana i mówił: "Co mam uczynić z tym ludem? 

Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!" Pan odpowiedział Mojżeszowi: 
"Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę 
laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na 

Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe 
pragnienie". Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I 
nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i 

wystawiali Pana na próbę, mówiąc: "Czy też Pan jest rzeczywiście wśród 
nas, czy nie?"  
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 

powiedział wtedy do Jozuego: "Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi 
na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w 
ręku".  

Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. 
Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał 
ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce 

opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, 
wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur 
podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż 

do zachodu słońca jego ręce były stale wzniesione wysoko.  
I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan 
wtedy powiedział do Mojżesza: "Zapisz to na pamiątkę w księgę i 

wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie 
pod niebem".  
Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan-Nissi, gdyż mówił: 

"Ponieważ Amalekita podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna 
Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie". 



 

11 

Responsorium (Iz 12, 3. 4; por. J 4, 14) 

Z weselem † będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. * Powiecie 
w dniu owym: Chwalcie Pana. Wzywajcie Jego imienia. 
- Woda, którą Ja wam dam, stanie się w was źródłem wody 

wytryskującej ku życiu wiecznemu. 
Powiecie w dniu owym: Chwalcie Pana. Wzywajcie Jego imienia. 
 

Ii Czytanie 
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom (księga 4, 14. 2-
3; 15, 1) 

Przez typy zapowiadające rzeczy przyszłe Izrael uczył się bojaźni Boga i 
trwania w Jego służbie 
 

Na początku Bóg stworzył człowieka, aby go obsypać swoimi darami. 
Patriarchów zaś wybrał, żeby ich zbawić. On też kształtował lud, ucząc 
nieoświeconych, jak mają zdążać za Bogiem. Przygotowywał proroków, 

przyzwyczajając człowieka na ziemi nosić Jego Ducha i zachowywać 
wspólnotę z Bogiem. On nie potrzebuje nikogo. Tym zaś, którzy Jego 
potrzebują, udziela łaski zjednoczenia z sobą, a dla tych, w których ma 

upodobanie, rysuje jak architekt budowlę zbawienia. Dla niewidzących 
w Egipcie sam stał się przewodnikiem, a tym, co byli niesforni na pustyni, 
daje najbardziej stosowne prawo. Tym, którzy weszli do ziemi dobrej, 

udziela godnego dziedzictwa, a dla tych, co powracają do Ojca, zabija 
tuczonego cielca i daje im nową szatę, kształtując rodzaj ludzki w 
wieloraki sposób dla utworzenia symfonii zbawienia.  

Dlatego to św. Jan mówi w Apokalipsie: "A głos Jego jak głos wielu wód". 
Zaprawdę liczne są wody Ducha Bożego, ponieważ bogaty i wielki jest 
Ojciec. A Słowo przechodząc poprzez wszystkie wydarzenia w dziejach 

ludzkości chętnie ofiarowało swoją obecność tym, którzy Mu byli podlegli, 
układając odpowiednie i przystosowane prawa dla każdego stworzenia.  
W ten sposób określone zostały dla ludu przepisy odnośnie do 

wznoszenia przybytku, budowy świątyni, ustanawiania lewitów, 
składania ofiar i całopaleń, oczyszczeń rytualnych i tego wszystkiego, co 
dotyczyło służby kultu.  

Bóg sam nie potrzebował nigdy żadnej z tych rzeczy. Zanim jeszcze 
bowiem Mojżesz począł istnieć, On już był zawsze pełen wszelkich dóbr, 
mając w sobie wszystką woń słodyczy i dymy kadzideł o przeróżnych 

zapachach. To On wychowywał ów lud, który tak łatwo skłaniał się ku 
bożkom, usposabiając go przez liczne przywileje do wytrwania w służbie 
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Bożej i powołując go przez to, co drugorzędne, do spraw istotnych, to 

znaczy przez alegorie do prawdy, przez rzeczy doczesne do wiecznych, 
przez cielesne do duchowych tak, jak to powiedział Mojżesz: "Wszystko 
uczynisz według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze".  

On sam bowiem przez czterdzieści dni uczył się zachowywać mocno w 
pamięci słowo Boże i niebieskie znamiona oraz duchowe obrazy i figury 
rzeczy przyszłych, jak to mówi św. Paweł: "Wszyscy pili z idącej za nimi 

skały, a skałą tą był Chrystus". Potem zaś po przypomnieniu wydarzeń, 
o których mówi Prawo, dorzuca: "A wszystko to przydarzyło się im jako 
zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, 

których dosięga kres czasów".  
Izraelici zatem przez figury uczyli się bojaźni Boga i trwania w Jego 
służbie. Tak więc Prawo było dla nich zarówno szkołą wychowania, jak i 

proroctwem o rzeczach, które miały się dokonać. 
 
Responsorium (Ga 3, 24-25. 23) 

Prawo stało się dla nas wychowawcą, † który miał prowadzić ku 
Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. * Gdy jednak 
wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. 

- Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani 
w zamknięciu aż do objawienia się wiary. 
Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. 

 
Modlitwa 
Módlmy się. 

Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do 
pełnienia dobrych uczynków, † udziel im doczesnej pomocy * i 
doprowadź do życia wiecznego. 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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            Jutrznia 

 
† 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 

Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni 
I obciążeni winami, 
A niosąc w sobie bezsilną samotność, 

Szukamy Twojej pomocy. 
 
Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem 

I nie chcesz śmierci grzesznika, 
Lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze, 
A przez to życie otrzymał. 

 
W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, 
Gdy dajesz łaskę pokuty, 

O miłosierdzie błagamy z nadzieją 
I zło naprawić pragniemy. 
 

Potężne światło, jaśniejsze od słońca, 
Którego tarcza już wschodzi, 
Wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie, 

W Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen. 
 
Ant. 1 Boże, Twoja droga jest święta, * nikt nie dorówna wielkością 

naszemu Bogu. 
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PSALM 77 Pamięć o dziełach Bożych 

Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu (2 Kor 4, 
8) 
 

Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam, * 
głos mój wznoszę do Boga, aby mnie usłyszał. 
W dniu mej niedoli szukam Pana, * 

w nocy niestrudzenie wyciągam rękę. 
 
Dusza moja jest niepocieszona, † 

jęczę, kiedy wspomnę Boga, * 
słabnie mój duch, gdy rozmyślam. 
 

Ty spędzasz sen z moich powiek, * 
z niepokoju mówić nie potrafię. 
Rozpamiętuję dni, które dawno minęły, * 

i lata poprzednie wspominam. 
 
Rozmyślam nocą w swym sercu, * 

rozważam, a duch mój docieka: 
"Czy Bóg odrzuci na wieki * 
i już nie będzie łaskawy? 

 
Czy Jego łaskawość ustała na zawsze * 
i słowo zamilkło na pokolenia? 

 
Czy Bóg zapomniał o litości, * 
czy w gniewie powstrzymał swe miłosierdzie?" 

I mówię: "Jakże to bolesne, * 
że odwróciła się ode mnie prawica Najwyższego". 
 

Wspominam dzieła Pana, * 
oto wspominam Twoje dawne cuda. 
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach * 

i czyny Twoje wspominam. 
 
Boże, Twoja droga jest święta, * 

który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu? 
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, * 
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ludziom objawiłeś swą potęgę. 

Ramieniem swoim Twój lud wybawiłeś, * 
synów Jakuba i Józefa. 
 

Boże, ujrzały Cię wody, † 
ujrzały Cię wody i zadrżały, * 
wzburzyły się ich odmęty. 

 
Chmury wylały wody, † 
zahuczały chmury * 

i Twoje strzały się posypały. 
 
Głos Twego grzmotu jak łoskot wozu, † 

pioruny świat rozjaśniły, * 
ziemia poruszyła się i zatrzęsła. 
 

Twoja droga wiodła przez wody, † 
Twoja ścieżka przez wodne obszary * 
i nie znać było Twych śladów. 

Wiodłeś Twój lud jak trzodę * 
ręką Mojżesza i Aarona. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 
Ant. Boże, Twoja droga jest święta, * nikt nie dorówna wielkością 

naszemu Bogu. 
 
Ant. 2 Moje serce raduje się w Panu, * który poniża i wywyższa. 

 
PIEŚŃ (1 Sm 2, 1-10) Bóg radością pokornych 
Pan strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych i głodnych nasycił 

dobrami (Łk 1, 52-53) 
 
Moje serce raduje się w Panu, * 

dzięki Niemu moc moja wzrasta. 
Szeroko otwarłam usta przeciw moim wrogom, * 
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bo cieszyć się mogę Twoją pomocą. 

Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, † 
poza Tobą bowiem nie ma nikogo, * 
prócz naszego Boga nie ma innej ostoi. 

 
Nie powtarzajcie słów pełnych pychy, * 
niech mowa harda z ust waszych nie wychodzi, 

Gdyż Pan jest Bogiem wszechwiedzącym * 
i On ocenia uczynki. 
 

Łuk potężnych się łamie, *  
a mocą przepasują się słabi. 
Syci za chleb się najmują, * 

głodni zaś odpoczywają. 
 
Niepłodna rodzi siedmioro, * 

a matka wielu dzieci usycha. 
Pan daje śmierć i życie, * 
wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza. 

 
Pan czyni ubogim lub bogatym, * 
poniża i wywyższa. 

 
Biedaka z prochu podnosi, * 
z błota dźwiga nędzarza, 

By go wśród książąt posadzić * 
i dać mu tron chwały. 
 

Fundamenty ziemi należą do Pana * 
i na nich świat On położył. 
 

On strzeże kroków swoich wiernych, † 
grzesznicy zaś zginą w ciemnościach, * 
bo nie własną siłą człowiek zwycięża. 

 
Pan wniwecz opornych obraca * 
i przeciw nim grzmi na niebiosach. 

 
Pan sądzi krańce ziemi, † 



 

17 

króla obdarza potęgą * 

i wywyższa moc swego pomazańca. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
Ant. Moje serce raduje się w Panu, * który poniża i wywyższa. 
 

Ant. 3 Pan króluje, * wesel się, ziemio. † 
 
PSALM 97 Chwała Boga Sędziego 

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. 
Atanazy) 
 

Pan króluje, wesel się, ziemio, * 
† radujcie się, liczne wyspy! 
Obłok i ciemność wokół Niego, * 

prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.  
 
Przed Jego obliczem idzie ogień * 

i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego. 
Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, * 
a ziemia drży na ten widok. 

 
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, * 
przed obliczem Władcy całej ziemi. 

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa * 
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. 
 

Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi † 
i chlubią się bożkami. * 
Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają! 

 
Słyszy o tym i cieszy się Syjon, † 
radują się miasta Judy *  

z Twoich wyroków, o Panie. 
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Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony * 

i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów. 
 
Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, † 

On strzeże dusz świętych swoich, * 
wydziera je z rąk grzeszników. 
 

Światło wschodzi dla sprawiedliwego * 
i radość dla ludzi prawego serca. 
Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, * 

i sławcie Jego święte imię. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
Ant. Pan króluje, * wesel się, ziemio. 
 

Czytanie (Pwt 7, 6b. 8-9) 
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są 
na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością, 

ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym 
przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, 
z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest 

Bogiem; Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do 
tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw 
Jego. 

 
Responsorium 
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu Wszechmocnego 

mieszka. 
– Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu Wszechmocnego 
mieszka. 

Będzie wzywał Boga, a On go wysłucha. 
– W cieniu Wszechmocnego mieszka. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

– Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu Wszechmocnego 
mieszka. 
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Ant. do Pieśni Zachariasza Syn Człowieczy * nie przyszedł, aby Mu 

służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 
 
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79) 

 
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. 
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Ant. Syn Człowieczy * nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i 

dać swoje życie na okup za wielu. 
 
Prośby 

Dzięki składajmy Bogu Ojcu, który mocą Ducha Świętego oczyszcza 
nasze serca i utwierdza je w miłości. Zanośmy do Niego pokorne prośby: 
Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego. 

 
Spraw, abyśmy zawsze z wdzięcznością przyjmowali dobrodziejstwa z 
Twej ręki 

- i z cierpliwością znosili zło, które nas spotyka. 
Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego. 
 

Daj, abyśmy kierowali się miłością nie tylko w wielkich sprawach, 
- lecz także w zwykłych okolicznościach codziennego życia. 
Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego. 

 
Naucz nas wyrzekać się rzeczy zbędnych, 
- abyśmy mogli przyjść z pomocą wszystkim potrzebującym. 

Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego. 
 
Spraw, abyśmy przez umartwienie ciała mieli udział w śmierci Twojego 

Syna, 
- skoro w Nim obdarzyłeś nas nowym życiem. 
Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego. 

 
Ojcze nasz 
 

Modlitwa 
Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do 
pełnienia dobrych uczynków, † udziel im doczesnej pomocy * i 

doprowadź do życia wiecznego. 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. 
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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 

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. 
 
Antyfona Modlitwy Przedpołudniowej Nadeszły dla nas dni pokuty, * 

abyśmy zadośćczynili za grzechy i zbawili dusze. 
 
Antyfona Modlitwy Południowej Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby 

się szczerze nawrócił i miał życie. 
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Antyfona Modlitwy Popołudniowej Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy 

nad sobą w wielkiej cierpliwości. 
 
PSALM 119 (57-64) VIII (Chet) Gorliwość w pełnieniu Prawa Bożego 

 
Pan jest moim działem; * 
przyrzekłem zachować słowa Twoje. 

Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza, * 
zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną. 
 

Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, * 
kieruję moje stopy do Twoich napomnień. 
Śpieszyłem bez ociągania, * 

by przestrzegać Twoich przykazań. 
 
Oplotły mnie więzy grzeszników, * 

nie zapomniałem o Twoim Prawie. 
Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie * 
za słuszne Twoje wyroki. 

 
Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, * 
którzy strzegą Twoich postanowień. 

Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski, * 
naucz mnie Twoich ustaw. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 
PSALM 55 (2-15, 17-24) Skarga na fałszywego przyjaciela 

Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33) 
 
I 

 
Boże, usłysz modlitwę moją † 
i nie odwracaj się od mojej prośby, * 

zwróć się do mnie i wysłuchaj! 
Szamoczę się w ucisku, * 
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jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika. 

Bo wyrządzają mi krzywdę * 
i napastują mnie w gniewie. 
 

Drży we mnie serce * 
i śmiertelny lęk mnie ogarnia. 
Przenika mnie lęk i drżenie * 

i przerażenie mną włada. 
 
I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła, * 

uleciałbym i spoczął. 
Uciekłbym daleko, * 
zamieszkał na pustyni. 

 
Prędko bym sobie wyszukał schronienie * 
od wichru i nawałnicy. 

Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, * 
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. 
 

Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, * 
a złość i ucisk są we wnętrzu jego. 
W jego wnętrzu zagłada, * 

a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
II 
 

Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, * 
z pewnością bym to znosił; 
Gdyby powstawał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, * 

ukryłbym się przed nim. 
 
Ale to jesteś ty, mój rówieśnik, * 

mój zaufany przyjaciel, 
Z którym żyłem w słodkiej zażyłości, * 
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chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku. 

 
A ja wołam do Boga * 
i Pan mnie ocali. 

Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, * 
a On wysłucha mojego głosu. 
 

Ześle pokój, ratując me życie † 
od tych, którzy na mnie nastają, * 
bo wielu mam przeciwników. 

 
Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży, * 
Ten, który panuje od wieków. 

Bo nie ma dla nich opamiętania * 
i nie boją się Boga. 
 

Każdy z nich podnosi ręce na domowników * 
i łamie swoją umowę. 
Jego twarz jest gładsza od masła, * 

lecz serce ma napastliwe. 
 
Jego słowa łagodniejsze od oliwy, * 

a są to obnażone miecze. 
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, * 
nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy. 

 
Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia, † 
połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi; * 

ja zaś nadzieję mam w Tobie. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
Antyfona Modlitwy Przedpołudniowej Nadeszły dla nas dni pokuty, * 
abyśmy zadośćczynili za grzechy i zbawili dusze. 
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Antyfona Modlitwy Południowej Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby 

się szczerze nawrócił i miał życie. 
 
Antyfona Modlitwy Popołudniowej Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy 

nad sobą w wielkiej cierpliwości. 
 
MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA 

 
Czytanie (Ez 18, 30b-32) 
Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już 

więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie 
grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe 
serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie 

mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie 
się, a żyć będziecie. 
 

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

MODLITWA POŁUDNIOWA 
 
Czytanie (Za 1, 3b-4b) 

Nawróćcie się do Mnie, mówi Pan Zastępów, a Ja nawrócę się do was. 
Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy: 
"Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny". 

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

 
MODLITWA POPOŁUDNIOWA 
 

Czytanie (por. Dn 4, 24b) 
Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości 
miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan odpuści twoje grzechy. 

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

Módlmy się. Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych 
gotowość do pełnienia dobrych uczynków, † udziel im doczesnej pomocy 
* i doprowadź do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 
 
Błogosławmy Panu. 

– Bogu niech będą dzięki. 
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            Angelus 
 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 
R. Et concepit de Spiritu Sancto.  

 
Ave Maria 
 

V. Ecce ancilla Domini. 
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.  
 

Ave Maria 
 
V. Et Verbum caro factum est. 

R. Et habitavit in nobis.  
 
Ave Maria 

 
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 imiòę Ojca i Syna i Ducha świętego. 

R. Amen. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 

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

TAJEMNICE CHWALEBNE 
 

Pierwsza tajemnica 
Zmartwychwstanie Pańskie 

 

Z Ewangelii wg św. Mateusza 
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». (28,1-7) 

 
Z nauczania Benedykta XVI 
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 
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zdaje się na wolę Ojca dla nas wszystkich; miłości Ducha, który wskrzesza 

Jezusa z martwych w Jego przemienionym ciele.  miłości Syna, który mocą 
Ducha powraca do Ojca przyobleczony w nasze przemienione 
człowieczeństwo. (Urbi et Orbi, 23 marca 2008) 

 
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 
 

Druga tajemnica 

Wniebowstąpienie Pańskie 
 
Z Dziejów Apostolskich  

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». (1,9-11) 

 
Z nauczania Benedykta XVI 
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 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. (Ingres do katedry 

Biskupa Rzymu, 7 maja 2005) 
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Ojcze nasz 

Zdrowaś Maryjo (10 razy) 
Chwała Ojcu 
 

Trzecia tajemnica 
Zesłanie Ducha Świętego 

 

Z Dziejów Apostolskich 
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. (2,1-4) 
 

Z nauczania Benedykta XVI  
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 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. (Regina Caeli, 12 czerwca 2011) 

 
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 
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Czwarta Tajemnica 

Wniebowzięcie Matki Bożej 
 
Z Ewangelii wg św. Łukasza 

Wszystkie pokolenia nazywać mnie będą “błogosławiona”. Wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocy. (1,48-49) 
 

Z nauczania Benedykta XVI  
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. 
(Anioł Pański, 15 sierpnia 2012) 

 
Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 

Chwała Ojcu 
 

Piąta Tajemnica 

Ukoronowanie Matki Bożej 
 
Z Apokalipsy św. Jana   

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

 
Z nauczania Benedykta XVI 
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 
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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. (Anioł Pański, 22 sierpnia 
2010) 
 

Ojcze nasz 
Zdrowaś Maryjo (10 razy) 
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! 
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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.  
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.  
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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.  
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.  
 

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 
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. 
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            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 

Jak naród wybrany idziemy za Tobą, 
Nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym 
Wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki 

Z krainy grzechu i śmierci. 
 
Już wolni od lęku przed mieczem anioła, 

Którego posłałeś, by karał opornych, 
Dążymy przez wodę i wyschłą pustynię 
Do ziemi Twoich obietnic. 

 
Daleka wędrówka nad brzegi Jordanu 
I ciężka jest walka z wrogami nadziei, 

Lecz wkrótce znajdziemy ochłodę i siły 
Przy zdroju krwi Zbawiciela. 
 

Ufamy wytrwale, że nam dopomożesz, 
I wreszcie dojdziemy do naszej ojczyzny, 
Gdzie Ty, Miłosierny, przygarniesz do serca 

Obmytych w źródle swej łaski. 
 
W tym czasie pokuty, umartwień i postów 

Zbliżamy się w skrusze do Nocy Paschalnej 
I hymnem wieczornym wielbimy Cię, Ojcze, 
W jedności z Synem i Duchem. Amen. 

 
Ant. 1 Z ufnością oczekujmy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale. 
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PSALM 62 Pokój Boży 

Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze (Rz 
15, 13) 
 

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, * 
od Niego przychodzi moje zbawienie. 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, * 

On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
 
Jak długo będziecie napadać na człowieka, † 

przewracać go wszyscy jak pochyłą ścianę, * 
jak mur, który się wali? 
 

Oto usiłują go poniżyć * 
i kłamstwem się rozkoszują. 
 

Błogosławią kłamliwymi ustami, * 
a przeklinają w sercu. 
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, * 

bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 
 
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, * 

On moją twierdzą, więc się nie zachwieję. 
W Bogu zbawienie moje i chwała, * 
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. 

 
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, † 
przed Nim wylejcie wasze serca. * 

Bóg jest naszą ucieczką! 
 
Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, * 

synowie mężów kłamliwi. 
Unoszą się w górę na wadze, * 
bo wszyscy razem są lżejsi niż oddech. 

 
Nie pokładajcie ufności w przemocy † 
ani na próżno nie łudźcie się rabunkiem, * 

do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie. 
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Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, * 

że moc należy do Boga. 
I u Ciebie, Panie, jest łaska, * 
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów. 

 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Z ufnością oczekujmy * przyjścia naszego Zbawiciela w chwale. 
 
Ant. 2 Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze * i nam błogosławi. 

 
PSALM 67 Niech wszystkie narody wysławiają Boga 
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28) 

 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * 
niech nam ukaże pogodne oblicze, 

Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 
 

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
 

Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi. 

 
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 

Ziemia wydała swój owoc, * 
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. 
 

Niech nam Bóg błogosławi * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 
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Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 
Ant. Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze i nam błogosławi. 

 
Ant. 3 Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała 
na wieki. 

 
PIEŚŃ (Rz 11, 33-36) Drogi Boże 
 

O głębokości bogactw, * 
mądrości i wiedzy Boga. 
Jakże niezbadane są Jego wyroki * 

i nie do wyśledzenia Jego drogi. 
 
Kto bowiem poznał myśl Pana * 

albo kto był Jego doradcą? 
Lub kto Go pierwszy obdarował, * 
aby nawzajem otrzymać odpłatę? 

 
Albowiem z Niego i przez Niego, † 
i dla Niego jest wszystko. * 

Jemu chwała na wieki. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
Ant. Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. * Jemu chwała na 
wieki. 

 
Czytanie (Flp 2, 12b-15a) 
Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg 

jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie 
wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez 
winy jako nienaganne dzieci Boże. 
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Responsorium  

Wołam do Pana: Zmiłuj się nade mną. 
– Wołam do Pana: Zmiłuj się nade mną. 
Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. 

– Zmiłuj się nade mną. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
– Wołam do Pana: Zmiłuj się nade mną. 

 
Ant. do Pieśni Maryi Syn Człowieczy będzie wydany poganom * na 
wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. 
 
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. 
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Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 
Ant. Syn Człowieczy będzie wydany poganom * na wyszydzenie, 

ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
 
Prośby 

Chwała i cześć Bogu, który przez krew Chrystusa zawarł ze swoim ludem 
nowe i wieczne przymierze oraz odnawia je w Sakramencie ołtarza. 
Zanośmy do Niego wspólne błagania: 

Błogosław, Panie, swojemu ludowi. 
 
Panie, kieruj według swej woli losami narodów i tych, którzy sprawują 

rządy, 
- aby szczerze zabiegali o dobro wszystkich ludzi. 
Błogosław, Panie, swojemu ludowi. 

 
Utwierdź w powołaniu tych, którzy wszystko opuścili i poszli za 
Chrystusem, 

- aby świadczyli wobec ludzi o świętości Kościoła i dawali przykład 
chrześcijańskiego życia. 
Błogosław, Panie, swojemu ludowi. 

 
Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi na swoje podobieństwo, 
- spraw, niech usuwają spośród siebie niesprawiedliwość i krzywdę. 

Błogosław, Panie, swojemu ludowi. 
 
Doprowadź wszystkich błądzących do prawdy i przyjaźni z Tobą 

- i naucz nas przychodzić im z pomocą. 
Błogosław, Panie, swojemu ludowi. 
 

Wprowadź zmarłych do Twojej chwały, 
- spraw, aby Cię wielbili na wieki. 
Błogosław, Panie, swojemu ludowi. 

 
Ojcze nasz 
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Modlitwa 

Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych gotowość do 
pełnienia dobrych uczynków, † udziel im doczesnej pomocy * i 
doprowadź do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
– 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, *  
aperuísti credéntibus regna 
cælórum.  

Tu ad déxteram Dei sedes, * in 
glória Patris.  
Iudex créderis * esse ventúrus.  

Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, 
Panu wieczna chwała,  

Ciebie, Ojca niebios bramy, 
Ciebie wielbi ziemia cała. 
Tobie wszyscy aniołowie, Tobie 

moce i niebiosy,  
Heruby, 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 
otworzyłeś wiernym sobie. 
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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. 

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 strugami. 
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 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. 
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            Modlitwa na zakończenie 

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. 
 

Rachunek sumienia 
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że 
bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: 

moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. 
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich 
Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do 

Pana Boga naszego. 
 
Hymn 

Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, 
Rozpraszasz nocne ciemności, 
W Tobie początek jest światła 

I nim obdarzasz wybranych. 
 
Teraz więc Ciebie prosimy, 

Byś strzegł nas w mrocznych godzinach, 
W swoim pokoju zachował 
I przyniósł ulgę znużonym. 

 
Kiedy już sen nas ogarnie, 
Niech serce czuwa przy Tobie; 

Tych, którzy Ciebie miłują, 
Osłaniaj swoją prawicą. 
 

Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże, 
I wrogie oddal zasadzki, 
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Kieruj Twoimi wiernymi, 

Boś własną Krwią ich odkupił. 
 
Chryste, łagodny nasz Królu, 

Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 
Wszystko, co żyje, wysławia 
Przez całą wieczność bez końca. Amen. 

 
Ant. 1 Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala. 
 

PSALM 31 (1-6) Ufna modlitwa w cierpieniu 
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46) 
 

Panie, do Ciebie się uciekam, † 
niech nigdy nie doznam zawodu, * 
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. 

 
Nakłoń ku mnie Twego ucha, * 
pośpiesz, aby mnie ocalić! 

Bądź dla mnie skałą schronienia, * 
warownią, która ocala. 
 

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * 
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. 
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, * 

bo Ty jesteś moją ucieczką. 
 
W ręce Twoje powierzam ducha mego, * 

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, * 

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

 
Ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala. 
 

Ant. 2 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. † 
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PSALM 130 Z otchłani grzechu 

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21) 
 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 

† Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho * 
na głos mojego błagania. 

 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 
Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 
aby Ci ze czcią służono. 
 

Pokładam nadzieję w Panu, † 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * 
dusza moja oczekuje Pana. 

 
Bardziej niż strażnicy poranka * 
niech Izrael wygląda Pana. 

U Pana jest bowiem łaska, * 
u Niego obfite odkupienie. 
 

On odkupi Izraela * 
ze wszystkich jego grzechów. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 
Ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. 

 
Czytanie (Ef 4, 26-27) 
Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie 

dawajcie miejsca diabłu. 
 
Responsorium 

W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego. 
– W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego. 
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Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny. 

– Powierzam ducha mojego. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
– W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego. 

 
Ant. Pieśni Symeona 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, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Pieśni Symeona Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas 
osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. 
 

Modlitwa 
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców 
jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki, † przyjmij nasze 

dążenia i prace w tym dniu spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze 
siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 

 
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, 
Ojciec i Syn, i Duch Święty.  

– Amen. 
 
Antyfona do Najświętszej Maryi Panny 

Witaj, niebios Królowo, 
Witaj, Pani aniołów, 
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Witaj, Różdżko i Bramo; 

Jasność zrodziłaś światu. 
 
Ciesz się, Panno chwalebna, 

Ponad wszystkie piękniejsza, 
Witaj, o Najśliczniejsza; 
Proś Chrystusa za nami. 
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            Modlitwa w intencji 

Benedykta XVI 

 
Maryjo, Matko Kościoła i Dziewico pokorna, 

pomagaj i chroń naszego Papieża Emeryta Benedykta. 
który w pokorze i ukryciu przed światem 
wypełnia wolę Twojego Syna, 

udziel mu siły i umocnienia 
w byciu znakiem miłości otrzymanej od Ojca. 
 

Maryjo, Matko Kościoła i Królowo wniebowzięta do nieba, 
czekając na bycie mieszkańcami nieba, 
ochraniaj naszego Papieża Emeryta Benedykta 

i daj mu nagrodę za całe dobro 
zasiane przez niego w Winnicy Pańskiej. 
 

Maryjo, Matko of Kościoła i nasza Pośredniczko, 
chroń naszego Papieża Emeryta Benedykta XVI 
przed zasadzkami złego ducha. 

Spraw, aby nigdy nie czuł się osamotniony, 
lecz udziel mu Twojej matczynej miłości i opieki. 
 

Maryjo, Matko Kościoła i Dziewico Uwielbiająca,  
polecamy Tobie naszego Papieża Emeryta Benedykta. 
Chroń go od wszelkiego niebiezpieczeństwa. 

Pocieszaj go w chwilach próby, 
i każdego dnia ofiaruj go Twojemu Synowi, 
Najwyższemu Pasterzowi Kościoła. 

 
Maryjo, Matko Kościoła i Matko Nadziei, 
pomagaj nam zawsze w „dobrej walce” 

i bądź z nami zawsze, gdy wszystko zdaje się być przeciwko nam. 
Dziękujemy Ci za dar Papieża Emeryta Benedykta, 
prawdziwy płomień nadziei w świecie zapominającym o Bogu.  

Dziękujemy Ci, że dałaś nam go w tych trudnych czasach. 
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Maryjo, Matko Kościoła i Arko Przymierza, 

udziel Twojemu słudze, Papieżowi Emerytowi Benedyktowi 
łaski dalszego służenia Kościołowi 
modlitwami, nauczaniem i medytacją, 

aby dla nas, synów Kościoła, 
był pewnym punktem odniesienia na drogach życia. 
 

Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Pokoju, 
udziel pokoju Papieżowi Emerytowi Benedyktowi. 
Spraw, aby już tu na ziemi cieszył się pewnością  

zakosztowania rajskiego pokoju Twojego Syna.  
 
Maryjo, Matko Kościoła i przemożna Dziewico, 

polecamy Tobie naszego Papieża Emeryta Benedykta, 
aby jego pokorna służba w Winnicy Pańskiej 
przyniosła obfite owoce już teraz 

i w przyszłości Kościoła Bożego. 
Okaż Twojemu Synowi i Niebieskiemu Ojcu 
te owoce świętości. 

 
Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Apostołów, 
udziel Twojemu słudze Benedyktowi wiecznego błogosławieństwa, 

aby – gdy zakończy tę ziemnską wędrówkę –  
mógł z aniołami i świętymi cieszyć się chwaleniem Pana Kościoła i 
historii, Jezusa Chrystusa, 

który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  
 
 

 


