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2012-2015, 2016-2019, 2020-2023, 2024-2027, 2028-2031, 2032-2035,
2036-2039, 2040-2043, 2044-2047, 2048-2051, 2052-2055, 2056-2059,
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2084-2087, 2088-2091, 2092-2095, 2096-2099, 2100-2103, 2104-2107,
2108-2111.
OKRES ADWENTOWY - Od czwartej niedzieli przed 25 grudnia, do 24 grudnia włącznie. Pierwsza
Niedziela Adwentu rozpoczyna Nowy Rok Liturgiczny.
OKRES BOŻEGO NARODZENIA - Od 25 grudnia (Boże Narodzenie) do niedzieli po 6 stycznia włącznie.
Druga Niedziela przypada między 2 stycznia a 5 stycznia.
OKRES ZWYKŁY I - Okres Pierwszy rozpoczyna się w poniedziałek po Niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed
Środą Popielcową.
OKRES WIELKIEGO POSTU - Od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i
rozpoczęciem Triduum Paschy.
Niedziele tego okresu mają zawsze pierwszeństwo, także przed świętami Pańskimi i innymi uroczystościami.
WIELKI TYDZIEŃ Rozpoczyna Niedziela Palmowa, a kończą się drugimi Nieszporami uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego Wielkiej Niedzieli, zamykające Triduum Paschalne.
# Triduum Paschalne to trzy dni (łac: triduum) przed Wielkanocą, na które składają się Wielki Czwartek, Wielki Piątek i
Wielka Sobota. Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy się w Wielką
Niedzielę drugimi Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Wielki Czwartek to dzień upamiętniający Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus zapowiedział swoją rychłą śmierć. W
ten dzień odbywają się Msze: poranna - Krzyżma Świętego, i wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej.
Wielki Piątek to dzień, żałoby i skupienia, upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. W ten dzień nie odprawia się mszy,
gdyż tego dnia to właśnie sam Chrystus ofiarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym
szczególnie czci się drzewo krzyża. Po raz ostatni odprawiana jest droga krzyżowa. Centrum tego dnia jest liturgia na cześć
Męki Pańskiej.
Wielka Sobota w tym dniu Kościół milczy. Jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim.
Tradycyjnie wierni przynoszą w koszach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić albo zapraszają kapłana do domostwa,
gdzie poświęcony zostanie stół z potrawami. Istnieje też zwyczaj odwiedzania symbolicznych Grobów Pańskich w
kościołach, a także grobów bliskich osób na cmentarzach. Formalnie Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, a
Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
OKRES WIELKANOCNY - Od liturgii Wigilii Paschalnej, odprawianej w Wielką Sobotę, do Uroczystości
Zesłania Ducha Świętego włącznie.
OKRES ZWYKŁY II - Okres Drugi rozpoczyna się w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego i kończy
się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczór).
Okres Zwykły I i II jest rozdzielony na dwie części, obejmuje trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu
rocznego.
W księgach liturgicznych teksty, a zwłaszcza czytania opracowane są na 34 tygodnie. W wypadku gdy okres ten ma 33
tygodnie, wówczas w mszale i liturgii godzin (brewiarz), przesuwa się teksty do przodu o jeden tydzień, zaraz po Niedzieli
Zesłania Ducha Świętego w poniedziałek. Przykład, poniedziałek 20. 05. 2013r. należy do szóstego tygodnia okresu
zwykłego drugiego, aby wyszły nam 34 tygodnie przypisujemy poniedziałkowi siódmy tydzień, przez co niedziela 26. 05.
2013r. jest ósmą niedzielą a nie siódmą jak jest podane w kalendarzu.
Ostatni tydzień Okresu Zwykłego, mówi nam o rzeczach ostatecznych i harmonizuje z końcem roku liturgicznego,
będącego symbolem końca świata.
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy okres
zwykły i zarazem cały rok liturgiczny.

|| ROK 2012-2015 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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|| ROK 2016-2019 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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24
2525
26
27
28
29
30

PAŹ

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

2018 Rok B – II

2018
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
142
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30
31

LUT MAR KWI
14
2
3
4
1
1
5
2
2
6
3
3
7
45
43
852
5
5
9
6
6
10
7
7
11
8
8
12
9
9
13
10
10
14
116 114 153
12
12
16
13
13
17
142 14
18
15
15
19
16
16
20
17
17
21
181 185 224
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
252 253 295
26
26
30
27
27
28
28
29#
30#
31#

GRU 2017
Nie
Po
Wt
Śr
1
Cz
2
Pi
3
So
42
Nie
5
Po
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pi
10
So
113 Nie
12
Po
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pi
17
So
184 Nie
19
Po
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pi
24
So
25
Nie
26
Po
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pi
31
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
15
16
17
18
197
20
21
22
23
24
25
268
27
28

12
2
3
4
51
6
7
8
9
10
11
122
13
14
15
16
17
18
193
20
21
22
23
24
25
264
27
28
29
30
31

1
25
3
4
5
6
7
8
93
10
11
12
13#
14#
15#
164
17
18
19
20
21
22
2352
24
25
26
27
28
29
303

MAJ
1
2
3
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
145
15
16
17
18
19
20
216
22
23
24
25
26
27
2867
29
30
31

CZE

1
2
3
47
5
6
7
88
9
10
11910
12
13
14
1510
16
17
1811
19
20
21
22
2311
24
2512
26
27
28
29
30

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ PAŹ
126
2
3
4
5
1
6
2
7
322 827
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
1023 1528
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
1724 2229
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
2425 2930
25
30
26
31
27
28
29
30

LIS

1
2
3
4
531
6
7
8
9
10
11
1232
13
14
15
16
17
18
1933
20
21
22
23
24
25
261234
27
28
29
30

GRU

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
31

2019 Rok C - I

1
2
3
4
5
66
7
8
9
10
11
12
1367
14
15
16
17
18
19
207
21
22
23
248
25
26
2798
28
29
30
3110

1
2
39
4
5
6
7
811
9
1010
11
12
13
14
15
16
1711
18
19
20
21
22
23
2412
25
26
27
28
29
30

LIP
113
2
3
4
5
6
7
814
9
10
11
12
13
14
1515
16
17
18
19
20
21
2216
23
24
25
26
27
28
2917
30
31

SIE

1
2
3
4
518
6
7
8
9
10
11
1219
13
14
15
16
17
18
1920
20
21
22
23
24
25
2621
27
28
29
30
31

WRZ

1
222
3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
13
14
15
1624
17
18
19
20
21
22
2325
24
25
26
27
28
29
3026

PAŹ
1
2
3
4
5
6
727
8
9
10
11
12
13
1428
15
16
17
18
19
20
2129
22
23
24
25
26
27
2830
29
30
31

LIS

1
2
3
431
5
6
7
8
9
10
1132
12
13
14
15
16
17
1833
19
20
21
22
23
24
251234
26
27
28
29
30

GRU 2019
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
1
So
21
Nie
3
Po
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pi
8
So
92
Nie
10
Po
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pi
15
So
163 Nie
17
Po
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pi
22
So
234 Nie
24
Po
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pi
29
So
30
Nie
31
Po

STY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
202
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31

LUT MAR KWI

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
13
14
15
16
176
18
19
20
21
22
23
247
25
26
27
28

1
2
38
4
5
62
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
143
15
16
17
18#
19#
20#
214
22
23
24
25
26
27
2852
29
30

MAJ

1
2
3
4
53
6
7
8
9
10
11
124
13
14
15
16
17
18
195
20
21
22
23
24
25
266
27
28
29
30
31

CZE

1
267
3
4
5
6
7
8
97
10
11
12
138
14
15
16910
17
18
19
2010
21
22
2311
24
25
26
27
2811
29
3012

LIP
1
2
3
4
5
6
713
8
9
10
11
12
13
1414
15
16
17
18
19
20
2115
22
23
24
25
26
27
2816
29
30
31

SIE

1
2
3
417
5
6
7
8
9
10
1118
12
13
14
15
16
17
1819
19
20
21
22
23
24
2520
26
27
28
29
30
31

WRZ
121
2
3
4
5
6
7
822
9
10
11
12
13
14
1523
16
17
18
19
20
21
2224
23
24
25
26
27
28
2925
30

PAŹ

1
2
3
4
5
626
7
8
9
10
11
12
1327
14
15
16
17
18
19
2028
21
22
23
24
25
26
2729
28
29
30
31

LIS

1
2
330
4
5
6
7
8
9
1031
11
12
13
14
15
16
1732
18
19
20
21
22
23
241233
25
26
27
28
29
30

GRU
11
2
3
4
5
6
7
82
9
10
11
12
13
14
153
16
17
18
19
20
21
224
23
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2020-2023 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2020 Rok A – II

2020
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

2021 Rok B - I

STY

LUT MAR
11
2
3
1
4
2
5
3
6
4
1
7
52
24
82
6
3
9
7
4
10
8
5
11
9
6
12
10
7
13
11
8
14
121 95
153
13
10
16
14
11
17
15
12
18
16
13
19
17
14
20
18
15
21
192 166 224
20
17
23
21
18
24
22
19
25
23
20
26
24
21
27
25
22
28
263 237 295
27
24
30
28
25
31
29
262
30
27
31
28
29

KWI

1
2
3
4
53
6
7
8
9#
10#
11#
124
13
14
15
16
17
18
1952
20
21
22
23
24
25
263
27
28
29
30

MAJ

CZE

1
2
3
48
1
5
2
6
34
799
4
8
5
9
6
10
7
1110
8
12
9
13
105 1410
11
15
12
16
13
17
14
18
15
1911
16
20
176 2111
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
2467 2812
25
29
26
30
27
28
29
30
317

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

PAŹ

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
130
2
3
4
5
6
7
831
9
10
11
12
13
14
1532
16
17
18
19
20
21
221233
23
24
25
26
27
28
291
30

GRU 2021
Nie
Po
1
Wt
2
Śr
3
Cz
4
Pi
5
So
62
Nie
7
Po
8
Wt
9
Śr
10
Cz
11
Pi
12
So
133 Nie
14
Po
15
Wt
16
Śr
17
Cz
18
Pi
19
So
204 Nie
21
Po
22
Wt
23
Śr
24
Cz
25
Pi
26
So
27
Nie
28
Po
29
Wt
30
Śr
31
Cz
Pi
So
Nie
Po

LIS

GRU 2023
Nie
Po
Wt
Śr
1
Cz
2
Pi
3
So
42
Nie
5
Po
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pi
10
So
113 Nie
12
Po
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pi
17
So
184 Nie
19
Po
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pi
24
So
25
Nie
26
Po
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pi
31
So
Nie
Po

2022 Rok C – II

2022
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

1
2
32
4
5
6
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
172
18
19
20
211
22
23
24
25
26
27
282

1
2
3
4
5
6
73
8
9
10
11
12
13
144
15
16
17
18
19
20
215
22
23
24
25
26
27
283
29
30
31

1#
2#
3#
44
5
6
7
8
9
10
1152
12
13
14
15
16
17
183
19
20
21
22
23
24
254
26
27
28
29
30

MAJ

1
25
3
4
5
6
7
8
96
10
11
12
13
14
15
1667
17
18
19
20
21
22
237
24
25
26
278
28
29
3098
31

CZE

1
2
310
4
5
69
7
8
9
10
1111
12
1310
14
15
16
17
18
19
2011
21
22
23
24
25
26
2712
28
29
30

LIP

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

SIE
WRZ PAŹ
117
2
3
4
1
5
2
6
3
1
7
4
2
818
522 326
9
6
4
10
7
5
11
8
6
12
9
7
13
10
8
14
11
9
1519 1223 1027
16
13
11
17
14
12
18
15
13
19
16
14
20
17
15
21
18
16
2220 1924 1728
23
20
18
24
21
19
25
22
20
26
23
21
27
24
22
28
25
23
2921 2625 2429
30
27
25
31
28
26
29
27
30
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

GRU

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
123
13
14
15
16
17
18
194
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2023 Rok A - I

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
16
17
18
19
207
21
22
23
24
25
26
278
28

STY

1
22
3
4
5
61
7
8
9
10
11
12
132
14
15
16
17
18
19
203
21
22
23
24
25
26
274
28
29
30
31

1
2
35
4
5
6
7
8
9
103
11
12
13
14#
15#
16#
174
18
19
20
21
22
23
2452
25
26
27
28
29
30

MAJ
13
2
3
4
5
6
7
84
9
10
11
12
13
14
155
16
17
18
19
20
21
226
23
24
25
26
27
28
2967
30
31

CZE

1
2
3
4
57
6
7
8
98
10
11
12910
13
14
15
1610
17
18
1911
20
21
22
23
2411
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

PAŹ

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
15
16
17
18
197
20
21
222
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
23
3
4
5
6#
7#
8#
94
10
11
12
13
14
15
165
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MAJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
216
22
23
24
25
26
27
287
29
30
31

CZE

18
2
3
499
5
6
7
810
9
10
1110
12
13
14
15
1611
17
1811
19
20
21
22
23
24
2512
26
27
28
29
30

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ PAŹ
126
2
3
4
5
1
6
2
7
322 827
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
1023 1528
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
1724 2229
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
2425 2930
25
30
26
31
27
28
29
30

LIS

1
2
3
4
531
6
7
8
9
10
11
1232
13
14
15
16
17
18
1933
20
21
22
23
24
25
261234
27
28
29
30

GRU

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2024-2027 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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|| ROK 2028-2031 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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1
2
3
4
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6
7
8
9
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28
29
30
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LUT MAR KWI

1
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3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
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18
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20
21
22
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24
25
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27
28

1
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3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
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17
18
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20
21
22
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25
26
27
28
29
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31

1
2
3
4
5
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7
8
9
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16
17
18
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23
24
25
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28
29
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1
2
3
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5
6
7
8
9
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15
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27
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31
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2
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21
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25
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27
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30

1
2
3
4
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7
8
9
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1314
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26
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28
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6
7
8
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22
23
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27
28
29
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1
2
3
4
5
6
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9
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12
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25
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27
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7
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22
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LIS

1
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3
4
5
6
7
8
931
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27
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1
2
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22
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24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2032-2035 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2033 Rok B - I
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6
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2034 Rok C – II
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17
18
19
207
21
22
23
24
25
26
278
28

1
22
3
4
5
61
7
8
9
10
11
12
132
14
15
16
17
18
19
203
21
22
23
24
25
26
274
28
29
30
31

1
2
35
4
5
6
7
8
9
103
11
12
13
14#
15#
16#
174
18
19
20
21
22
23
2452
25
26
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2035 Rok A - I

LUT MAR
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14
15
1652
17
18
19
20
21
22
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1
2
3
4
5
6
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9
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CZE
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2
3
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5
6
7
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9
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6
7
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1
2
3
4
5
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8
9
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1
2
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1
2
3
4
5
6
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8
9
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27
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3
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1
1
5
2
2
6
3
3
7
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5
5
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6
6
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7
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8
8
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9
9
13
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10
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13
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14
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15
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16
20
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17
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1
2
3
4
5
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7
8
9
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18
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26
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CZE
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2
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4
5
6
7
8
9
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12
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15
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27
28
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2
3
4
5
6
7
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9
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9
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23
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1
222
3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
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7
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1
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26
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28
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|| ROK 2036-2039 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2037 Rok C - I
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2038 Rok A – II
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13
14
15
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17
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22
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25
26
27
28
29
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WRZ PAŹ

1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

1
2
3
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5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
GRU
130
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
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9
7
10
8
11
9
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13
11
14
12
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17
15
18
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17
20
18
21
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27
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2039 Rok B - I

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
217
22
23
24
25
26
27
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GRU 2037
Nie
1
Po
2
Wt
3
Śr
4
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5
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6
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Nie
8
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9
Wt
10
Śr
11
Cz
12
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13
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Wt
17
Śr
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214 Nie
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Śr
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Śr
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2
3
4
5
6
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8
9
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18
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24
25
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27
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1
2
3
44
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
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20
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23#
24#
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26
27
28
29
30

1
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3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
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1
2
3
4
5
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7
8
9
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21
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23
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28
29
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1
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3
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5
6
7
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9
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27
28
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1
2
3
4
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6
7
8
9
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13
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24
25
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27
28
29
30
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1
2
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4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
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20
21
22
23
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25
26
27
28
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1
2
3
4
5
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8
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24
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27
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GRU 2039
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Śr
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1
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3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
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20
21
22
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24
25
26
27
28
29
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31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
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7
8
9
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11
12
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15
16
17
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207
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24
25
26
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1
2
3
4
5
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7
8
9
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11
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15
16
17
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204
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23
24
25
26
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28
29
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1
2
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4
5
6
7#
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13
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1752
18
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23
243
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26
27
28
29
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2
3
4
5
6
7
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9
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18
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2267
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25
26
27
28
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31

CZE

1
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3
4
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6
7
8
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10
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27
28
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1
2
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4
5
6
7
8
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20
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25
26
27
28
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1
2
3
4
5
6
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9
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19
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25
26
27
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29
30
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1
2
3
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5
6
7
8
9
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15
16
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23
24
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26
27
28
29
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1
226
3
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5
6
7
8
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26
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LIS

1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
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1332
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15
16
17
18
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23
24
25
26
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28
29
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1
2
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5
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7
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9
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24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2040-2043 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2040 Rok C – II
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2041 Rok A - I
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11
10
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15
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16
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2
3
4
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CZE
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5
6
7
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28
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1
2
3
4
5
6
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9
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2042 Rok B – II
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1
2
3
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5
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2
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4
5
6
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8
9
10
11
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2043 Rok C - I

LUT MAR KWI
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2
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1
2
3
4
5
6
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13
1423
15
16
17
18
19
20
2124
22
23
24
25
26
27
2825
29
30

PAŹ
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1
2
3
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5
6
7
8
9
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14
13
2
2
3
3
4
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5
5
2
6
6
3
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28
28# 25
294 265
30
27
31
28
29
30

MAJ

1
2
36
4
5
6
7
8
9
1067
11
12
13
14
15
16
177
18
19
20
218
22
23
2497
25
26
27
2810
29
30
318
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28
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1
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21
22
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1
2
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|| ROK 2044-2047 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2044 Rok A – II
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2045 Rok B - I
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26
27
28
29
30

MAJ
13
2
3
4
5
6
7
84
9
10
11
12
13
14
155
16
17
18
19
20
21
226
23
24
25
26
27
28
2967
30
31

CZE

1
2
3
4
57
6
7
8
98
10
11
12910
13
14
15
1610
17
18
1911
20
21
22
23
2411
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

PAŹ

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

2046 Rok C – II

2046
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
142
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30
31

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
15
16
17
18
197
20
21
222
23
24
25
261
27
28

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
123
13
14
15
16
17
18
194
20
21
22
23
24
25
265
27
28
29
30
31

1
23
3
4
5
6#
7#
8#
94
10
11
12
13
14
15
1652
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304

MAJ
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
2167
22
23
24
25
26
27
287
29
30
31

CZE

18
2
3
499
5
6
7
810
9
10
1110
12
13
14
15
1611
17
1811
19
20
21
22
23
24
2512
26
27
28
29
30

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ PAŹ
126
2
3
4
5
1
6
2
7
322 827
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
1023 1528
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
1724 2229
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
2425 2930
25
30
26
31
27
28
29
30

LIS

1
2
3
4
531
6
7
8
9
10
11
1232
13
14
15
16
17
18
1933
20
21
22
23
24
25
261234
27
28
29
30

GRU

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
31

2047 Rok A - I

LUT MAR

1
2
3
45
5
6
72
8
9
10
111
12
13
14
15
16
17
182
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28

GRU 2045
Nie
Po
Wt
Śr
1
Cz
2
Pi
3
So
42
Nie
5
Po
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pi
10
So
113 Nie
12
Po
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pi
17
So
184 Nie
19
Po
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pi
24
So
25
Nie
26
Po
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pi
31
So
Nie
Po

1
2
3
44
5
6
7
8
9
10
115
12
13
14
15
16
17
183
19
20
21
22#
23#
24#
254
26
27
28
29
30
31

KWI
152
2
3
4
5
6
7
83
9
10
11
12
13
14
154
16
17
18
19
20
21
225
23
24
25
26
27
28
296
30

MAJ

1
2
3
4
5
667
7
8
9
10
11
12
137
14
15
16
178
18
19
2097
21
22
23
2410
25
26
278
28
29
30
31

CZE

111
2
39
4
5
6
7
8
9
1010
11
12
13
14
15
16
1711
18
19
20
21
22
23
2412
25
26
27
28
29
30

LIP
113
2
3
4
5
6
7
814
9
10
11
12
13
14
1515
16
17
18
19
20
21
2216
23
24
25
26
27
28
2917
30
31

SIE

1
2
3
4
518
6
7
8
9
10
11
1219
13
14
15
16
17
18
1920
20
21
22
23
24
25
2621
27
28
29
30
31

WRZ

1
222
3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
13
14
15
1624
17
18
19
20
21
22
2325
24
25
26
27
28
29
3026

PAŹ
1
2
3
4
5
6
727
8
9
10
11
12
13
1428
15
16
17
18
19
20
2129
22
23
24
25
26
27
2830
29
30
31

LIS

1
2
3
431
5
6
7
8
9
10
1132
12
13
14
15
16
17
1833
19
20
21
22
23
24
251234
26
27
28
29
30

GRU 2047
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
1
So
21
Nie
3
Po
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pi
8
So
92
Nie
10
Po
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pi
15
So
163 Nie
17
Po
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pi
22
So
234 Nie
24
Po
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pi
29
So
30
Nie
31
Po

STY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
202
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31

LUT MAR KWI

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
13
14
15
16
176
18
19
20
21
22
23
247
25
26
272
28

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
315

1
2
3
4
5
6
73
8
9
10
11#
12#
13#
144
15
16
17
18
19
20
2152
22
23
24
25
26
27
283
29
30

MAJ

CZE

LIP

1
2
3
4
54
6
7
8
9
10
11
125
13
14
15
16
17
18
196
20
21
22
23
24
25
2667
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
1
6
27
713
3
8
4
9
5
10
68
11
7
12
8
13
999
1414
10
15
11
16
12
17
1310 18
14
19
15
20
1610 2115
17
22
18
23
19
24
20
25
2111 26
22
27
2311 2816
24
29
25
30
26
31
27
28
29
3012

SIE

1
2
3
417
5
6
7
8
9
10
1118
12
13
14
15
16
17
1819
19
20
21
22
23
24
2520
26
27
28
29
30
31

WRZ
121
2
3
4
5
6
7
822
9
10
11
12
13
14
1523
16
17
18
19
20
21
2224
23
24
25
26
27
28
2925
30

PAŹ

1
2
3
4
5
626
7
8
9
10
11
12
1327
14
15
16
17
18
19
2028
21
22
23
24
25
26
2729
28
29
30
31

LIS

1
2
330
4
5
6
7
8
9
1031
11
12
13
14
15
16
1732
18
19
20
21
22
23
241233
25
26
27
28
29
30

GRU
11
2
3
4
5
6
7
82
9
10
11
12
13
14
153
16
17
18
19
20
21
224
23
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2048-2051 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2048 Rok B – II

2048
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

2049 Rok C - I

STY

LUT MAR KWI
12
2
3
1
4
1
2
5
2#
3
6
3#
4
1
7
4#
52
24
83
54
6
3
9
6
7
4
10
7
8
5
11
8
9
6
12
9
10
7
13
10
11
8
14
11
121 95
154 1252
13
10
16
13
14
11
17
14
15
12
18
15
16
13
19
16
17
14
20
17
18
15
21
18
192 166 225 193
20
17
23
20
21
18
24
21
22
192 25
22
23
20
26
23
24
21
27
24
25
22
28
25
263 231 293 264
27
24
30
27
28
25
31
28
29
26
29
30
27
30
31
28
29

MAJ

CZE

1
2
3
410
1
5
2
6
35
79
4
8
5
9
6
10
7
11
8
1211
9
13
106 1410
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
1767 2111
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
247 2812
25
29
26
30
27
288
29
30
3198

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

PAŹ

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
130
2
3
4
5
6
7
831
9
10
11
12
13
14
1532
16
17
18
19
20
21
221233
23
24
25
26
27
28
291
30

GRU 2049
Nie
Po
1
Wt
2
Śr
3
Cz
4
Pi
5
So
62
Nie
7
Po
8
Wt
9
Śr
10
Cz
11
Pi
12
So
133 Nie
14
Po
15
Wt
16
Śr
17
Cz
18
Pi
19
So
204 Nie
21
Po
22
Wt
23
Śr
24
Cz
25
Pi
26
So
27
Nie
28
Po
29
Wt
30
Śr
31
Cz
Pi
So
Nie
Po

LIS

GRU 2051
Nie
Po
Wt
Śr
1
Cz
2
Pi
3
So
42
Nie
5
Po
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pi
10
So
113 Nie
12
Po
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pi
17
So
184 Nie
19
Po
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pi
24
So
25
Nie
26
Po
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pi
31
So
Nie
Po

2050 Rok A – II

2050
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

1
2
32
4
5
6
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
217
22
23
24
25
26
27
288

1
2
32
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
142
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30
31

1
2
3
45
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15#
16#
17#
184
19
20
21
22
23
24
2552
26
27
28
29
30

MAJ

1
23
3
4
5
6
7
8
94
10
11
12
13
14
15
165
17
18
19
20
21
22
236
24
25
26
27
28
29
3067
31

CZE

1
2
3
4
5
67
7
8
9
108
11
12
13910
14
15
16
1710
18
19
2011
21
22
23
24
2511
26
2712
28
29
30

LIP

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

SIE
WRZ PAŹ
117
2
3
4
1
5
2
6
3
1
7
4
2
818
522 326
9
6
4
10
7
5
11
8
6
12
9
7
13
10
8
14
11
9
1519 1223 1027
16
13
11
17
14
12
18
15
13
19
16
14
20
17
15
21
18
16
2220 1924 1728
23
20
18
24
21
19
25
22
20
26
23
21
27
24
22
28
25
23
2921 2625 2429
30
27
25
31
28
26
29
27
30
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

GRU

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
123
13
14
15
16
17
18
194
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2051 Rok B - I

LUT MAR

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
16
17
18
19
207
21
22
232
24
25
26
271
28

STY

1
2
3
4
5
62
7
8
9
10
11
12
133
14
15
16
17
18
19
204
21
22
23
24
25
26
275
28
29
30
31

KWI

1
2
33
4
5
6
7#
8#
9#
104
11
12
13
14
15
16
1752
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30

MAJ
14
2
3
4
5
6
7
85
9
10
11
12
13
14
156
16
17
18
19
20
21
2267
23
24
25
26
27
28
297
30
31

CZE

1
28
3
4
599
6
7
8
910
10
11
1210
13
14
15
16
1711
18
1911
20
21
22
23
24
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

PAŹ

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
152
16
17
18
191
20
21
22
23
24
25
262
27
28

1
2
3
4
53
6
7
8
9
10
11
124
13
14
15
16
17
18
195
20
21
22
23
24
25
263
27
28
29
30#
31#

1#
24
3
4
5
6
7
8
952
10
11
12
13
14
15
163
17
18
19
20
21
22
234
24
25
26
27
28
29
305

MAJ
1
2
3
4
5
6
76
8
9
10
11
12
13
1467
15
16
17
18
19
20
217
22
23
24
258
26
27
2898
29
30
31

CZE

110
2
3
49
5
6
7
8
911
10
1110
12
13
14
15
16
17
1811
19
20
21
22
23
24
2512
26
27
28
29
30

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ PAŹ
126
2
3
4
5
1
6
2
7
322 827
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
1023 1528
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
1724 2229
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
2425 2930
25
30
26
31
27
28
29
30

LIS

1
2
3
4
531
6
7
8
9
10
11
1232
13
14
15
16
17
18
1933
20
21
22
23
24
25
261234
27
28
29
30

GRU

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2052-2055 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2055 Rok C - I

2054 Rok B – II
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|| ROK 2056-2059 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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|| ROK 2060-2063 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2063 Rok B - I
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|| ROK 2064-2067 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2066 Rok B – II
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16
13
17
17
14
18
18
15
19
19
16
20
20
17
21
21
18
222 223 194
23
23
20
24
24
21
25
25
22
26
26# 23
27
27# 24
28
28# 25
294 265
30
27
31
28
29
30

MAJ

1
2
36
4
5
6
7
8
9
1067
11
12
13
14
15
16
177
18
19
20
218
22
23
2497
25
26
27
2810
29
30
318

CZE
1
2
3
4
511
6
79
8
9
10
11
12
13
1410
15
16
17
18
19
20
2111
22
23
24
25
26
27
2812
29
30

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ PAŹ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
GRU
130
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
831
62
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
1532
133
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
221233 204
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
291
27
30
28
29
30
31

2067 Rok C - I

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
217
22
23
242
25
26
27
281

GRU 2065
Nie
1
Po
2
Wt
3
Śr
4
Cz
5
Pi
6
So
72
Nie
8
Po
9
Wt
10
Śr
11
Cz
12
Pi
13
So
143 Nie
15
Po
16
Wt
17
Śr
18
Cz
19
Pi
20
So
214 Nie
22
Po
23
Wt
24
Śr
25
Cz
26
Pi
27
So
28
Nie
29
Po
30
Wt
31
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

1
2
3
4
5
6
72
8
9
10
11
12
13
143
15
16
17
18
19
20
214
22
23
24
25
26
27
285
29
30
31

1
2
3
43
5
6
7
8#
9#
10#
114
12
13
14
15
16
17
1852
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28
29
30

CZE

1
2
38
4
1
5
24
699
3
7
4
8
5
9
6
1010
7
11
8
12
95
1310
10
14
11
15
12
16
13
17
14
1811
15
19
166 2011
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
2367 2712
24
28
25
29
26
30
27
28
29
307
31

LIP

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

WRZ

1
2
3
4
522
6
7
8
9
10
11
1223
13
14
15
16
17
18
1924
20
21
22
23
24
25
2625
27
28
29
30

PAŹ

1
2
326
4
5
6
7
8
9
1027
11
12
13
14
15
16
1728
18
19
20
21
22
23
2429
25
26
27
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

GRU 2067
Nie
Po
Wt
1
Śr
2
Cz
3
Pi
4
So
52
Nie
6
Po
7
Wt
8
Śr
9
Cz
10
Pi
11
So
123 Nie
13
Po
14
Wt
15
Śr
16
Cz
17
Pi
18
So
194 Nie
20
Po
21
Wt
22
Śr
23
Cz
24
Pi
25
So
26
Nie
27
Po
28
Wt
29
Śr
30
Cz
31
Pi
So
Nie
Po

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
162
17
18
19
201
21
22
23
24
25
26
272
28

1
2
3
4
5
63
7
8
9
10
11
12
134
14
15
16
17
18
19
205
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31#

1#
2#
34
4
5
6
7
8
9
1052
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30

MAJ
15
2
3
4
5
6
7
86
9
10
11
12
13
14
1567
16
17
18
19
20
21
227
23
24
25
268
27
28
2998
30
31

CZE

1
210
3
4
59
6
7
8
9
1011
11
1210
13
14
15
16
17
18
1911
20
21
22
23
24
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ PAŹ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

GRU

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15
16
17
184
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2068-2071 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2068 Rok A – II

2068
Nie
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Pi
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Pi
So
Nie
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Pi
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Nie
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STY
1
2
3
4
5
6
7
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9
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11
12
13
14
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16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
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31

2069 Rok B - I

LUT MAR KWI
14
2
3
1
4
2
1
5
3
2
6
4
3
7
55
49
85
6
5
9
7
6
10
8
72
11
9
8
12
10
9
13
11
10
14
126 111 153
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19#
17
16
20#
18
17
21#
197 182 224
20
19
23
21
20
24
22
21
25
23
22
26
24
23
27
25
24
28
268 253 2952
27
26
30
28
27
29
28
29
30
31

MAJ CZE

1
2
3
4
5
63
7
8
9
10
11
12
134
14
15
16
17
18
19
205
21
22
23
24
25
26
276
28
29
30
31

1
2
367
4
5
6
7
8
9
107
11
12
13
148
15
16
17911
18
19
20
2110
22
23
2412
25
26
27
28
2911
30

LIP
113
2
3
4
5
6
7
814
9
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11
12
13
14
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16
17
18
19
20
21
2216
23
24
25
26
27
28
2917
30
31

SIE

LIP

SIE

1
2
3
4
518
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
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21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31

WRZ

1
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3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
13
14
15
1624
17
18
19
20
21
22
2325
24
25
26
27
28
29
3026

PAŹ
1
2
3
4
5
6
727
8
9
10
11
12
13
1428
15
16
17
18
19
20
2129
22
23
24
25
26
27
2830
29
30
31

LIS

1
2
3
431
5
6
7
8
9
10
1132
12
13
14
15
16
17
1833
19
20
21
22
23
24
251234
26
27
28
29
30

2070 Rok C – II

2070
Nie
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Nie
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STY

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
121
13
14
15
16
17
18
192
20
21
22
23
24
25
263
27
28
29
30
31

STY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
202
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31

LUT MAR KWI

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
13
14
15
16
176
18
19
20
21
22
23
247
25
26
272
28

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
315

1
2
3
4
5
6
73
8
9
10
11#
12#
13#
144
15
16
17
18
19
20
2152
22
23
24
25
26
27
283
29
30

MAJ

CZE

LIP

1
2
3
4
54
6
7
8
9
10
11
125
13
14
15
16
17
18
196
20
21
22
23
24
25
2667
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
1
6
27
713
3
8
4
9
5
10
68
11
7
12
8
13
999
1414
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15
11
16
12
17
1310 18
14
19
15
20
1610 2115
17
22
18
23
19
24
20
25
2111 26
22
27
2311 2816
24
29
25
30
26
31
27
28
29
3012

SIE

1
2
3
417
5
6
7
8
9
10
1118
12
13
14
15
16
17
1819
19
20
21
22
23
24
2520
26
27
28
29
30
31

WRZ
121
2
3
4
5
6
7
822
9
10
11
12
13
14
1523
16
17
18
19
20
21
2224
23
24
25
26
27
28
2925
30

PAŹ

1
2
3
4
5
626
7
8
9
10
11
12
1327
14
15
16
17
18
19
2028
21
22
23
24
25
26
2729
28
29
30
31

LIS

1
2
330
4
5
6
7
8
9
1031
11
12
13
14
15
16
1732
18
19
20
21
22
23
241233
25
26
27
28
29
30

GRU
11
2
3
4
5
6
7
82
9
10
11
12
13
14
153
16
17
18
19
20
21
224
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2071 Rok A - I

LUT MAR KWI

1
24
3
4
5
6
7
8
95
10
11
122
13
14
15
161
17
18
19
20
21
22
232
24
25
26
27
28

GRU 2069
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
1
So
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Nie
3
Po
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pi
8
So
92
Nie
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Po
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Wt
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Śr
13
Cz
14
Pi
15
So
163 Nie
17
Po
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pi
22
So
234 Nie
24
Po
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pi
29
So
30
Nie
31
Po

1
23
3
4
5
6
7
8
94
10
11
12
13
14
15
165
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27#
28#
29#
304
31

1
2
3
4
5
652
7
8
9
10
11
12
133
14
15
16
17
18
19
204
21
22
23
24
25
26
275
28
29
30

MAJ

1
2
3
46
5
6
7
8
9
10
1167
12
13
14
15
16
17
187
19
20
21
228
23
24
2597
26
27
28
2910
30
31

CZE
18
2
3
4
5
611
7
89
9
10
11
12
13
14
1510
16
17
18
19
20
21
2211
23
24
25
26
27
28
2912
30

1
2
3
4
5
613
7
8
9
10
11
12
1314
14
15
16
17
18
19
2015
21
22
23
24
25
26
2716
28
29
30
31

1
2
317
4
5
6
7
8
9
1018
11
12
13
14
15
16
1719
18
19
20
21
22
23
2420
25
26
27
28
29
30
3121

WRZ
1
2
3
4
5
6
722
8
9
10
11
12
13
1423
15
16
17
18
19
20
2124
22
23
24
25
26
27
2825
29
30

PAŹ

1
2
3
4
526
6
7
8
9
10
11
1227
13
14
15
16
17
18
1928
20
21
22
23
24
25
2629
27
28
29
30
31

LIS

1
230
3
4
5
6
7
8
931
10
11
12
13
14
15
1632
17
18
19
20
21
22
231233
24
25
26
27
28
29
301

GRU 2071
Nie
1
Po
2
Wt
3
Śr
4
Cz
5
Pi
6
So
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Nie
8
Po
9
Wt
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Śr
11
Cz
12
Pi
13
So
143 Nie
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Po
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Wt
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Śr
18
Cz
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Pi
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So
214 Nie
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Wt
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Śr
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Cz
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Pi
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Nie
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Cz
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STY

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
111
12
13
14
15
16
17
182
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28
29
30
31

LUT MAR KWI
14
18
2
2
3
3
4
42
1
5
5
2
6
6
3
7
7
4
85
81
55
9
9
6
10
10
7
11
11
8
12
12
9
13
13
10
14
14
11
156 152 123
16
16
13
17
17
14
18
18
15
19
19
16#
20
20
17#
21
21
18#
227 223 194
23
23
20
24
24
21
25
25
22
26
26
23
27
27
24
28
28
25
294 2652
30
27
31
28
29
30

MAJ

1
2
33
4
5
6
7
8
9
104
11
12
13
14
15
16
175
18
19
20
21
22
23
246
25
26
27
28
29
30
3167

CZE
1
2
3
4
5
6
77
8
9
10
118
12
13
14910
15
16
17
1810
19
20
2111
22
23
24
25
2611
27
2812
29
30

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ PAŹ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
GRU
130
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
831
62
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
1532
133
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
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221233 204
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27
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291
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28
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|| ROK 2072-2075 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2072 Rok B – II

2072
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
2
32
4
5
6
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

2073 Rok C - I

LUT MAR
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
217
22
23
242
25
26
27
281
29

1
2
3
4
5
62
7
8
9
10
11
12
133
14
15
16
17
18
19
204
21
22
23
24
25
26
275
28
29
30
31

KWI

1
2
33
4
5
6
7#
8#
9#
104
11
12
13
14
15
16
1752
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30

MAJ
14
2
3
4
5
6
7
85
9
10
11
12
13
14
156
16
17
18
19
20
21
2267
23
24
25
26
27
28
297
30
31

CZE

1
28
3
4
599
6
7
8
910
10
11
1210
13
14
15
16
1711
18
1911
20
21
22
23
24
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

PAŹ

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

2074 Rok A – II

2074
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
142
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30
31

LUT MAR KWI
15
2
3
4
1
1
5
2
2
6
3
3
7
45
41
83
5
5
9
6
6
10
7
7
11
8
8
12#
9
9
13#
10
10
14#
116 112 154
12
12
16
13
13
17
14
14
18
15
15
19
16
16
20
17
17
21
187 183 2252
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
258 254 293
26
26
30
27
27
282 28
29
30
31

GRU 2073
Nie
Po
Wt
Śr
1
Cz
2
Pi
3
So
42
Nie
5
Po
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pi
10
So
113 Nie
12
Po
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pi
17
So
184 Nie
19
Po
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pi
24
So
25
Nie
26
Po
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pi
31
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
55
6
7
82
9
10
11
121
13
14
15
16
17
18
192
20
21
22
23
24
25
263
27
28

1
2
3
4
54
6
7
8
9
10
11
125
13
14
15
16
17
18
193
20
21
22
23#
24#
25#
264
27
28
29
30
31

1
252
3
4
5
6
7
8
93
10
11
12
13
14
15
164
17
18
19
20
21
22
235
24
25
26
27
28
29
306

MAJ
1
2
3
4
5
6
767
8
9
10
11
12
13
147
15
16
17
188
19
20
2197
22
23
24
2510
26
27
288
29
30
31

CZE

1
211
3
49
5
6
7
8
9
10
1110
12
13
14
15
16
17
1811
19
20
21
22
23
24
2512
26
27
28
29
30

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ PAŹ
126
2
3
4
5
1
6
2
7
322 827
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
1023 1528
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
1724 2229
18 23
19 24
20 25
21 26
22 27
23 28
2425 2930
25 30
26 31
27
28
29
30

LIS

1
2
3
4
531
6
7
8
9
10
11
1232
13
14
15
16
17
18
1933
20
21
22
23
24
25
261234
27
28
29
30

GRU

1
2
31
4
5
6
7
8
9
102
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30
31

2075 Rok B - I
MAJ

1
2
3
4
5
64
7
8
9
10
11
12
135
14
15
16
17
18
19
206
21
22
23
24
25
26
2767
28
29
30
31

CZE

1
2
37
4
5
6
78
8
9
10910
11
12
13
1410
15
16
1711
18
19
20
21
2211
23
2412
25
26
27
28
29
30

LIP
113
2
3
4
5
6
7
814
9
10
11
12
13
14
1515
16
17
18
19
20
21
2216
23
24
25
26
27
28
2917
30
31

SIE

1
2
3
4
518
6
7
8
9
10
11
1219
13
14
15
16
17
18
1920
20
21
22
23
24
25
2621
27
28
29
30
31

WRZ

1
222
3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
13
14
15
1624
17
18
19
20
21
22
2325
24
25
26
27
28
29
3026

PAŹ
1
2
3
4
5
6
727
8
9
10
11
12
13
1428
15
16
17
18
19
20
2129
22
23
24
25
26
27
2830
29
30
31

LIS

1
2
3
431
5
6
7
8
9
10
1132
12
13
14
15
16
17
1833
19
20
21
22
23
24
251234
26
27
28
29
30

GRU 2075
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
1
So
21
Nie
3
Po
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pi
8
So
92
Nie
10
Po
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pi
15
So
163 Nie
17
Po
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pi
22
So
234 Nie
24
Po
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pi
29
So
30
Nie
31
Po

STY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
202
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31

LUT MAR KWI

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
13
14
15
16
176
18
19
202
21
22
23
241
25
26
27
28

1
2
32
4
5
6
7
8
9
103
11
12
13
14
15
16
174
18
19
20
21
22
23
245
25
26
27
28
29
30
313

1
2
3
4#
5#
6#
74
8
9
10
11
12
13
1452
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30

MAJ

CZE

LIP

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
15
16
17
18
1967
20
21
22
23
24
25
267
27
28
29
308
31

1
2
3
4
5
1
6
298
713
3
8
4
9
5
10
610
11
7
12
8
13
99
1414
10
15
11
16
12
17
13
18
1411 19
15
20
1610 2115
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
2311 2816
24
29
25
30
26
31
27
28
29
3012

SIE

1
2
3
417
5
6
7
8
9
10
1118
12
13
14
15
16
17
1819
19
20
21
22
23
24
2520
26
27
28
29
30
31

WRZ
121
2
3
4
5
6
7
822
9
10
11
12
13
14
1523
16
17
18
19
20
21
2224
23
24
25
26
27
28
2925
30

PAŹ

1
2
3
4
5
626
7
8
9
10
11
12
1327
14
15
16
17
18
19
2028
21
22
23
24
25
26
2729
28
29
30
31

LIS

1
2
330
4
5
6
7
8
9
1031
11
12
13
14
15
16
1732
18
19
20
21
22
23
241233
25
26
27
28
29
30

GRU
11
2
3
4
5
6
7
82
9
10
11
12
13
14
153
16
17
18
19
20
21
224
23
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2076-2079 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2076 Rok C – II

2076
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

2077 Rok A - I

STY

LUT MAR KWI
18
2
3
1
42
1
2
5
2
3
6
3
4
1
7
4
52
24
81
55
6
3
9
6
7
4
10
7
8
5
11
8
9
6
12
9
10
7
13
10
11
8
14
11
121 95
152 123
13
10
16
13
14
11
17
14
15
12
18
15
16
13
19
16#
17
14
20
17#
18
15
21
18#
192 166 223 194
20
17
23
20
21
18
24
21
22
19
25
22
23
20
26
23
24
21
27
24
25
22
28
25
263 237 294 2652
27
24
30
27
28
25
31
28
29
26
29
30
27
30
31
28
29

MAJ

1
2
33
4
5
6
7
8
9
104
11
12
13
14
15
16
175
18
19
20
21
22
23
246
25
26
27
28
29
30
3167

CZE
1
2
3
4
5
6
77
8
9
10
118
12
13
14910
15
16
17
1810
19
20
2111
22
23
24
25
2611
27
2812
29
30

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

PAŹ

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
130
2
3
4
5
6
7
831
9
10
11
12
13
14
1532
16
17
18
19
20
21
221233
23
24
25
26
27
28
291
30

2078 Rok B – II

2078
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

STY

1
2
32
4
5
6
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
217
22
23
242
25
26
27
281

1
2
3
4
5
6
72
8
9
10
11
12
13
143
15
16
17
18
19
20
214
22
23
24
25
26
27
285
29
30
31

1
2
3
43
5
6
7
8#
9#
10#
114
12
13
14
15
16
17
1852
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28
29
30

MAJ

1
24
3
4
5
6
7
8
95
10
11
12
13
14
15
166
17
18
19
20
21
22
2367
24
25
26
27
28
29
307
31

CZE

1
2
38
4
5
699
7
8
9
1010
11
12
1310
14
15
16
17
1811
19
2011
21
22
23
24
25
26
2712
28
29
30

LIP

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

SIE
WRZ PAŹ
117
2
3
4
1
5
2
6
3
1
7
4
2
818
522 326
9
6
4
10
7
5
11
8
6
12
9
7
13
10
8
14
11
9
1519 1223 1027
16
13
11
17
14
12
18
15
13
19
16
14
20
17
15
21
18
16
2220 1924 1728
23
20
18
24
21
19
25
22
20
26
23
21
27
24
22
28
25
23
2921 2625 2429
30
27
25
31
28
26
29
27
30
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

GRU

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
123
13
14
15
16
17
18
194
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2079 Rok C - I

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
162
17
18
19
201
21
22
23
24
25
26
272
28

GRU 2077
Nie
Po
1
Wt
2
Śr
3
Cz
4
Pi
5
So
62
Nie
7
Po
8
Wt
9
Śr
10
Cz
11
Pi
12
So
133 Nie
14
Po
15
Wt
16
Śr
17
Cz
18
Pi
19
So
204 Nie
21
Po
22
Wt
23
Śr
24
Cz
25
Pi
26
So
27
Nie
28
Po
29
Wt
30
Śr
31
Cz
Pi
So
Nie
Po

1
2
3
4
5
63
7
8
9
10
11
12
134
14
15
16
17
18
19
205
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31#

1#
2#
34
4
5
6
7
8
9
1052
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21
22
23
244
25
26
27
28
29
30

MAJ
15
2
3
4
5
6
7
86
9
10
11
12
13
14
1567
16
17
18
19
20
21
227
23
24
25
268
27
28
2998
30
31

CZE

1
210
3
4
59
6
7
8
9
1011
11
1210
13
14
15
16
17
18
1911
20
21
22
23
24
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

PAŹ

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

GRU 2079
Nie
Po
Wt
Śr
1
Cz
2
Pi
3
So
42
Nie
5
Po
6
Wt
7
Śr
8
Cz
9
Pi
10
So
113 Nie
12
Po
13
Wt
14
Śr
15
Cz
16
Pi
17
So
184 Nie
19
Po
20
Wt
21
Śr
22
Cz
23
Pi
24
So
25
Nie
26
Po
27
Wt
28
Śr
29
Cz
30
Pi
31
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
15
16
17
18
197
20
21
22
23
24
25
268
27
28

1
2
3
4
59
6
7
82
9
10
11
121
13
14
15
16
17
18
192
20
21
22
23
24
25
263
27
28
29
30
31

1
24
3
4
5
6
7
8
95
10
11
12
13
14
15
163
17
18
19
20#
21#
22#
234
24
25
26
27
28
29
3052

MAJ
1
2
3
4
5
6
73
8
9
10
11
12
13
144
15
16
17
18
19
20
215
22
23
24
25
26
27
286
29
30
31

CZE

1
2
3
467
5
6
7
8
9
10
117
12
13
14
158
16
17
18911
19
20
21
2210
23
24
2512
26
27
28
29
3011

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ PAŹ
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|| ROK 2080-2083 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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|| ROK 2084-2087 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2086 Rok A – II
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2087 Rok B - I
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|| ROK 2088-2091 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.
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2090 Rok B – II
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|| ROK 2092-2095 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2092 Rok A – II

2092
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

2093 Rok B - I
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2094 Rok C – II
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101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

STY

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
111
12
13
14
15
16
17
182
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28
29
30
31

LUT MAR KWI
14
11
2
2
3
3
4
4
1
5
5
2
6
6
3
7
7
4
85
82
53
9
9
6
10
10
7
11
11
8
12
12
9#
13
13
10#
14
14
11#
156 153 124
16
16
13
17
17
14
18
18
15
19
19
16
20
20
17
21
21
18
227 224 1952
23
23
20
24
24
21
252 25
22
26
26
23
27
27
24
28
28
25
295 263
30
27
31
28
29
30

MAJ

CZE

1
2
3
48
1
5
2
6
34
799
4
8
5
9
6
10
7
1110
8
12
9
13
105 1410
11
15
12
16
13
17
14
18
15
1911
16
20
176 2111
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
2467 2812
25
29
26
30
27
28
29
30
317

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ PAŹ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
GRU
130
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
831
62
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
1532
133
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
221233 204
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
291
27
30
28
29
30
31

2095 Rok A - I

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
172
18
19
20
211
22
23
24
25
26
27
282

GRU 2093
Nie
1
Po
2
Wt
3
Śr
4
Cz
5
Pi
6
So
72
Nie
8
Po
9
Wt
10
Śr
11
Cz
12
Pi
13
So
143 Nie
15
Po
16
Wt
17
Śr
18
Cz
19
Pi
20
So
214 Nie
22
Po
23
Wt
24
Śr
25
Cz
26
Pi
27
So
28
Nie
29
Po
30
Wt
31
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

1
2
3
4
5
6
73
8
9
10
11
12
13
144
15
16
17
18
19
20
215
22
23
24
25
26
27
283
29
30
31

1#
2#
3#
44
5
6
7
8
9
10
1152
12
13
14
15
16
17
183
19
20
21
22
23
24
254
26
27
28
29
30

MAJ

CZE

1
2
310
4
1
5
25
69
3
7
4
8
5
9
6
10
7
1111
8
12
96
1310
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
1667 2011
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
237 2712
24
28
25
29
26
30
278
28
29
3098
31

LIP

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

SIE
117
2
3
4
5
6
7
818
9
10
11
12
13
14
1519
16
17
18
19
20
21
2220
23
24
25
26
27
28
2921
30
31

WRZ

1
2
3
4
522
6
7
8
9
10
11
1223
13
14
15
16
17
18
1924
20
21
22
23
24
25
2625
27
28
29
30

PAŹ

1
2
326
4
5
6
7
8
9
1027
11
12
13
14
15
16
1728
18
19
20
21
22
23
2429
25
26
27
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

GRU 2095
Nie
Po
Wt
1
Śr
2
Cz
3
Pi
4
So
52
Nie
6
Po
7
Wt
8
Śr
9
Cz
10
Pi
11
So
123 Nie
13
Po
14
Wt
15
Śr
16
Cz
17
Pi
18
So
194 Nie
20
Po
21
Wt
22
Śr
23
Cz
24
Pi
25
So
26
Nie
27
Po
28
Wt
29
Śr
30
Cz
31
Pi
So
Nie
Po

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
16
17
18
19
207
21
22
23
24
25
26
278
28

1
2
3
4
5
69
7
8
92
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
202
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
13
14
15
16
173
18
19
20
21#
22#
23#
244
25
26
27
28
29
30

MAJ
152
2
3
4
5
6
7
83
9
10
11
12
13
14
154
16
17
18
19
20
21
225
23
24
25
26
27
28
296
30
31

CZE

1
2
3
4
567
6
7
8
9
10
11
127
13
14
15
168
17
18
19911
20
21
22
2310
24
25
2612
27
28
29
30

LIP

111
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ PAŹ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

GRU

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15
16
17
184
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2096-2099 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2096 Rok B – II

2096
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

2097 Rok C - I

LUT MAR KWI
15
2
3
1
4
2
1
5
3
2
6
4
3
7
55
41
83
6
5
9
7
6
10
8
7
11
9
8
12#
10
9
13#
11
10
14#
126 112 154
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
197 183 2252
20
19
23
21
20
24
22
21
25
23
22
26
24
23
27
25
24
28
268 254 293
27
26
30
28
27
292 28
29
30
31

MAJ

1
2
3
4
5
64
7
8
9
10
11
12
135
14
15
16
17
18
19
206
21
22
23
24
25
26
2767
28
29
30
31

CZE

1
2
37
4
5
6
78
8
9
10910
11
12
13
1410
15
16
1711
18
19
20
21
2211
23
2412
25
26
27
28
29
30

LIP
113
2
3
4
5
6
7
814
9
10
11
12
13
14
1515
16
17
18
19
20
21
2216
23
24
25
26
27
28
2917
30
31

SIE

1
2
3
4
518
6
7
8
9
10
11
1219
13
14
15
16
17
18
1920
20
21
22
23
24
25
2621
27
28
29
30
31

WRZ

1
222
3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
13
14
15
1624
17
18
19
20
21
22
2325
24
25
26
27
28
29
3036

PAŹ
1
2
3
4
5
6
727
8
9
10
11
12
13
1428
15
16
17
18
19
20
2129
22
23
24
25
26
27
2830
29
30
31

LIS

1
2
3
431
5
6
7
8
9
10
1132
12
13
14
15
16
17
1833
19
20
21
22
23
24
251234
26
27
28
29
30

2098 Rok A – II

2098
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
121
13
14
15
16
17
18
192
20
21
22
23
24
25
263
27
28
29
30
31

STY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
131
14
15
16
17
18
19
202
21
22
23
24
25
26
273
28
29
30
31

LUT MAR KWI

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
132
14
15
16
171
18
19
20
21
22
23
242
25
26
27
28

1
2
33
4
5
6
7
8
9
104
11
12
13
14
15
16
175
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28#
29#
30#
314

1
2
3
4
5
6
752
8
9
10
11
12
13
143
15
16
17
18
19
20
214
22
23
24
25
26
27
285
29
30

MAJ

1
2
3
4
56
6
7
8
9
10
11
1267
13
14
15
16
17
18
197
20
21
22
238
24
25
2697
27
28
29
3010
31

CZE

1
28
3
4
5
6
711
8
99
10
11
12
13
14
15
1610
17
18
19
20
21
22
2311
24
25
26
27
28
29
3012

LIP
1
2
3
4
5
6
713
8
9
10
11
12
13
1414
15
16
17
18
19
20
2115
22
23
24
25
26
27
2816
29
30
31

SIE

1
2
3
417
5
6
7
8
9
10
1118
12
13
14
15
16
17
1819
19
20
21
22
23
24
2520
26
27
28
29
30
31

WRZ
121
2
3
4
5
6
7
822
9
10
11
12
13
14
1523
16
17
18
19
20
21
2224
23
24
25
26
27
28
2925
30

PAŹ

1
2
3
4
5
626
7
8
9
10
11
12
1327
14
15
16
17
18
19
2028
21
22
23
24
25
26
2729
28
29
30
31

LIS

1
2
330
4
5
6
7
8
9
1031
11
12
13
14
15
16
1732
18
19
20
21
22
23
241233
25
26
27
28
29
30

GRU
11
2
3
4
5
6
7
82
9
10
11
12
13
14
153
16
17
18
19
20
21
224
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2099 Rok B - I

LUT MAR KWI

1
24
3
4
5
6
7
8
95
10
11
12
13
14
15
166
17
18
19
20
21
22
237
24
25
26
27
28

GRU 2097
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
1
So
21
Nie
3
Po
4
Wt
5
Śr
6
Cz
7
Pi
8
So
92
Nie
10
Po
11
Wt
12
Śr
13
Cz
14
Pi
15
So
163 Nie
17
Po
18
Wt
19
Śr
20
Cz
21
Pi
22
So
234 Nie
24
Po
25
Wt
26
Śr
27
Cz
28
Pi
29
So
30
Nie
31
Po

1
28
3
4
52
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
133
14
15
16
17#
18#
19#
204
21
22
23
24
25
26
2752
28
29
30

MAJ CZE
167
2
3
4
1
5
2
6
3
7
43 87
5
9
6
10
7
11
8
128
9
13
10 14
114 15910
12 16
13 17
14 18
15 1910
16 20
17 21
185 2211
19 23
20 24
21 25
22 26
23 2711
24 28
256 2912
26 30
27
28
29
30
31

LIP

1
2
3
4
5
613
7
8
9
10
11
12
1314
14
15
16
17
18
19
2015
21
22
23
24
25
26
2716
28
29
30
31

SIE

1
2
317
4
5
6
7
8
9
1018
11
12
13
14
15
16
1719
18
19
20
21
22
23
2420
25
26
27
28
29
30
3121

WRZ
1
2
3
4
5
6
722
8
9
10
11
12
13
1423
15
16
17
18
19
20
2134
22
23
24
25
26
27
2825
29
30

PAŹ

1
2
3
4
526
6
7
8
9
10
11
1227
13
14
15
16
17
18
1928
20
21
22
23
24
25
2629
27
28
29
30
31

LIS

1
230
3
4
5
6
7
8
931
10
11
12
13
14
15
1632
17
18
19
20
21
22
231233
24
25
26
27
28
29
301

GRU 2099
Nie
1
Po
2
Wt
3
Śr
4
Cz
5
Pi
6
So
72
Nie
8
Po
9
Wt
10
Śr
11
Cz
12
Pi
13
So
143 Nie
15
Po
16
Wt
17
Śr
18
Cz
19
Pi
20
So
214 Nie
22
Po
23
Wt
24
Śr
25
Cz
26
Pi
27
So
28
Nie
29
Po
30
Wt
31
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
111
12
13
14
15
16
17
182
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28
29
30
31

LUT MAR KWI
14
11
2
2
3
3
4
4
1
5
5
2
6
6
3
7
7
4
85
82
53
9
9
6
10
10
7
11
11
8
12
12
9#
13
13
10#
14
14
11#
156 153 124
16
16
13
17
17
14
18
18
15
19
19
16
20
20
17
21
21
18
227 224 1952
23
23
20
24
24
21
252 25
22
26
26
23
27
27
24
28
28
25
295 263
30
27
31
28
29
30

MAJ

1
2
34
4
5
6
7
8
9
105
11
12
13
14
15
16
176
18
19
20
21
22
23
2467
25
26
27
28
29
30
317

CZE
1
2
3
48
5
6
799
8
9
10
1110
12
13
1410
15
16
17
18
1911
20
2111
22
23
24
25
26
27
2812
29
30

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ PAŹ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
GRU
130
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
831
62
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
1532
133
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
221233 204
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
291
27
30
28
29
30
31

|| ROK 2100-2103 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2100 Rok C – II

2100
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
2
32
4
5
6
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

1
2
3
4
5
6
75
8
9
102
11
12
13
141
15
16
17
18
19
20
212
22
23
24
25
26
27
283

2101 Rok A - I

Zgodnie z regułą rok 2100 nie jest rokiem przestępnym

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
74
8
9
10
11
12
13
145
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25#
26#
27#
284
29
30
31

1
2
3
452
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15
16
17
184
19
20
21
22
23
24
255
26
27
28
29
30

MAJ

CZE

1
26
3
4
5
6
7
8
967
10
11
12
13
14
15
167
17
18
19
208
21
22
2397
24
25
26
2710
28
29
308
31

1
2
3
411
5
69
7
8
9
10
11
12
1310
14
15
16
17
18
19
2011
21
22
23
24
25
26
2712
28
29
30

LIP

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

SIE
117
2
3
4
5
6
7
818
9
10
11
12
13
14
1519
16
17
18
19
20
21
2220
23
24
25
26
27
28
2921
30
31

WRZ

1
2
3
4
522
6
7
8
9
10
11
1223
13
14
15
16
17
18
1924
20
21
22
23
24
25
2625
27
28
29
30

PAŹ

1
2
326
4
5
6
7
8
9
1027
11
12
13
14
15
16
1728
18
19
20
21
22
23
2429
25
26
27
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

2102 Rok B – II

2102
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
7
81
9
10
11
12
13
14
152
16
17
18
19
20
21
223
23
24
25
26
27
28
294
30
31

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
16
17
18
19
207
21
22
23
24
25
26
278
28

1
22
3
4
5
61
7
8
9
10
11
12
132
14
15
16
17
18
19
203
21
22
23
24
25
26
274
28
29
30
31

1
2
35
4
5
6
7
8
9
103
11
12
13
14#
15#
16#
174
18
19
20
21
22
23
2452
25
26
27
28
29
30

MAJ
13
2
3
4
5
6
7
84
9
10
11
12
13
14
155
16
17
18
19
20
21
226
23
24
25
26
27
28
2967
30
31

CZE

1
2
3
4
57
6
7
8
98
10
11
12910
13
14
15
1610
17
18
1911
20
21
22
23
2411
25
2612
27
28
29
30

LIP

1
2
313
4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
18
19
20
21
22
23
2416
25
26
27
28
29
30
3117

SIE
1
2
3
4
5
6
718
8
9
10
11
12
13
1419
15
16
17
18
19
20
2120
22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ PAŹ

1
2
3
422
5
6
7
8
9
10
1123
12
13
14
15
16
17
1824
19
20
21
22
23
24
2525
26
27
28
29
30

1
226
3
4
5
6
7
8
927
10
11
12
13
14
15
1628
17
18
19
20
21
22
2329
24
25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

GRU

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15
16
17
184
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2103 Rok C - I

LUT MAR

1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
126
13
14
15
16
17
18
197
20
21
222
23
24
25
261
27
28

GRU 2101
Nie
Po
Wt
1
Śr
2
Cz
3
Pi
4
So
52
Nie
6
Po
7
Wt
8
Śr
9
Cz
10
Pi
11
So
123 Nie
13
Po
14
Wt
15
Śr
16
Cz
17
Pi
18
So
194 Nie
20
Po
21
Wt
22
Śr
23
Cz
24
Pi
25
So
26
Nie
27
Po
28
Wt
29
Śr
30
Cz
31
Pi
So
Nie
Po

1
2
3
4
52
6
7
8
9
10
11
123
13
14
15
16
17
18
194
20
21
22
23
24
25
265
27
28
29
30
31

KWI

1
23
3
4
5
6#
7#
8#
94
10
11
12
13
14
15
1652
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304

MAJ
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
2167
22
23
24
25
26
27
2878
29
30
31

CZE

18
2
3
499
5
6
7
810
9
10
1110
12
13
14
15
1611
17
1811
19
20
21
22
23
24
2512
26
27
28
29
30

LIP

1
213
3
4
5
6
7
8
914
10
11
12
13
14
15
1615
17
18
19
20
21
22
2316
24
25
26
27
28
29
3017
31

SIE

1
2
3
4
5
618
7
8
9
10
11
12
1319
14
15
16
17
18
19
2020
21
22
23
24
25
26
2721
28
29
30
31

WRZ

1
2
322
4
5
6
7
8
9
1023
11
12
13
14
15
16
1724
18
19
20
21
22
23
2425
25
26
27
28
29
30

PAŹ
126
2
3
4
5
6
7
827
9
10
11
12
13
14
1528
16
17
18
19
20
21
2229
23
24
25
26
27
28
2930
30
31

LIS

1
2
3
4
531
6
7
8
9
10
11
1232
13
14
15
16
17
18
1933
20
21
22
23
24
25
261234
27
28
29
30

GRU 2103
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
1
Pi
2
So
31
Nie
4
Po
5
Wt
6
Śr
7
Cz
8
Pi
9
So
102 Nie
11
Po
12
Wt
13
Śr
14
Cz
15
Pi
16
So
173 Nie
18
Po
19
Wt
20
Śr
21
Cz
22
Pi
23
So
244 Nie
25
Po
26
Wt
27
Śr
28
Cz
29
Pi
30
So
31
Nie
Po

STY
1
2
3
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
142
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30
31

LUT MAR KWI
152
2
3
4
1
1
5
2
2
6
3
3
7
45
44
83
5
5
9
6
6
10
72
7
11
8
8
12
9
9
13
10
10
14
111 115 154
12
12
16
13
13
17
14
14
18
15
15
19
16
16
20
17
17
21
182 183 225
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22# 26
23
23# 27
24
24# 28
253 254 296
26
26
30
27
27
28
28
29
30
31

MAJ

1
2
3
4
5
667
7
8
9
10
11
12
137
14
15
16
178
18
19
2097
21
22
23
2410
25
26
278
28
29
30
31

CZE

111
2
39
4
5
6
7
8
9
1010
11
12
13
14
15
16
1711
18
19
20
21
22
23
2412
25
26
27
28
29
30

LIP
113
2
3
4
5
6
7
814
9
10
11
12
13
14
1515
16
17
18
19
20
21
2216
23
24
25
26
27
28
2917
30
31

SIE

1
2
3
4
518
6
7
8
9
10
11
1219
13
14
15
16
17
18
1920
20
21
22
23
24
25
2621
27
28
29
30
31

WRZ PAŹ

1
222
3
4
5
6
7
8
923
10
11
12
13
14
15
1624
17
18
19
20
21
22
2325
24
25
26
27
28
29
3026

1
2
3
4
5
6
727
8
9
10
11
12
13
1428
15
16
17
18
19
20
2129
22
23
24
25
26
27
2830
29
30
31

LIS

1
2
3
431
5
6
7
8
9
10
1132
12
13
14
15
16
17
1833
19
20
21
22
23
24
251234
26
27
28
29
30

GRU

1
21
3
4
5
6
7
8
92
10
11
12
13
14
15
163
17
18
19
20
21
22
234
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2104-2107 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2104 Rok A – II

2105 Rok B - I

2104 STY LUT MAR KWI
Nie
Po
Wt 1
1
Śr 2
2
Cz 3
3
Pi 4
1
4
So 5
2
1
5
Nie 6
34
21
63
Po 7
4
3
7
Wt 8
5
4
8
Śr 9
6
5
9
Cz 10
7
6
10#
Pi 11
8
7
11#
So 12
9
8
12#
Nie 131 105 92
134
Po 14
11
10
14
Wt 15
12
11
15
Śr 16
13
12
16
Cz 17
14
13
17
Pi 18
15
14
18
So 19
16
15
19
Nie 202 176 163 2052
Po 21
18
17
21
Wt 22
19
18
22
Śr 23
20
19
23
Cz 24
21
20
24
Pi 25
22
21
25
So 26
23
22
26
Nie 273 247 234 273
Po 28
25
24
28
Wt 29
26
25
29
Śr 30
272 26
30
Cz 31
28
27
Pi
29
28
So
29
Nie
305
Po
31

MAJ

CZE
17
2
3
4
1
58
2
6
3
7
44
899
5
9
6
10
7
11
8
1210
9
13
10
14
115 1510
12
16
13
17
14
18
15
19
16
2011
17
21
186 2211
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
2567 2912
26
30
27
28
29
30
31

LIP

MAJ

LIP

1
2
3
4
5
613
7
8
9
10
11
12
1314
14
15
16
17
18
19
2015
21
22
23
24
25
26
2716
28
29
30
31

SIE

1
2
317
4
5
6
7
8
9
1018
11
12
13
14
15
16
1719
18
19
20
21
22
23
2420
25
26
27
28
29
30
3121

WRZ
1
2
3
4
5
6
722
8
9
10
11
12
13
1423
15
16
17
18
19
20
2134
22
23
24
25
26
27
2825
29
30

PAŹ

1
2
3
4
526
6
7
8
9
10
11
1227
13
14
15
16
17
18
1928
20
21
22
23
24
25
2629
27
28
29
30
31

LIS

1
230
3
4
5
6
7
8
931
10
11
12
13
14
15
1632
17
18
19
20
21
22
231233
24
25
26
27
28
29
301

2106 Rok C – II

2106
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

STY

1
2
32
4
5
6
7
8
9
101
11
12
13
14
15
16
172
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30
314

STY

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
111
12
13
14
15
16
17
182
19
20
21
22
23
24
253
26
27
28
29
30
31

LUT MAR KWI
14
12
2
2
3
3
4
4
1
5
5
2#
6
6
3#
7
7
4#
85
83
54
9
9
6
10
10
7
11
11
8
12
12
9
13
13
10
14
14
11
156 154 1252
16
16
13
17
17
14
182 18
15
19
19
16
20
20
17
21
21
18
221 225 193
23
23
20
24
24
21
25
25
22
26
26
23
27
27
24
28
28
25
293 264
30
27
31
28
29
30

MAJ

1
2
35
4
5
6
7
8
9
106
11
12
13
14
15
16
1767
18
19
20
21
22
23
247
25
26
27
288
29
30
3198

CZE
1
2
3
410
5
6
79
8
9
10
11
1211
13
1410
15
16
17
18
19
20
2111
22
23
24
25
26
27
2812
29
30

LIP

1
2
3
4
513
6
7
8
9
10
11
1214
13
14
15
16
17
18
1915
20
21
22
23
24
25
2616
27
28
29
30
31

SIE

1
217
3
4
5
6
7
8
918
10
11
12
13
14
15
1619
17
18
19
20
21
22
2320
24
25
26
27
28
29
3021
31

WRZ PAŹ

1
2
3
4
5
622
7
8
9
10
11
12
1323
14
15
16
17
18
19
2024
21
22
23
24
25
26
2725
28
29
30

1
2
3
426
5
6
7
8
9
10
1127
12
13
14
15
16
17
1828
19
20
21
22
23
24
2529
26
27
28
29
30
31

LIS
130
2
3
4
5
6
7
831
9
10
11
12
13
14
1532
16
17
18
19
20
21
221233
23
24
25
26
27
28
291
30

GRU

1
2
3
4
5
62
7
8
9
10
11
12
133
14
15
16
17
18
19
204
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2107 Rok A - I

LUT MAR KWI
1
2
3
4
5
6
75
8
9
10
11
12
13
146
15
16
17
18
19
20
217
22
23
24
25
26
27
288

GRU 2105
Nie
1
Po
2
Wt
3
Śr
4
Cz
5
Pi
6
So
72
Nie
8
Po
9
Wt
10
Śr
11
Cz
12
Pi
13
So
143 Nie
15
Po
16
Wt
17
Śr
18
Cz
19
Pi
20
So
214 Nie
22
Po
23
Wt
24
Śr
25
Cz
26
Pi
27
So
28
Nie
29
Po
30
Wt
31
Śr
Cz
Pi
So
Nie
Po

1
2
32
4
5
6
71
8
9
10
11
12
13
142
15
16
17
18
19
20
213
22
23
24
25
26
27
284
29
30
31

1
2
3
45
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15#
16#
17#
184
19
20
21
22
23
24
2552
26
27
28
29
30

1
23
3
4
5
6
7
8
94
10
11
12
13
14
15
165
17
18
19
20
21
22
236
24
25
26
27
28
29
3067
31

CZE

1
2
3
4
5
67
7
8
9
108
11
12
13910
14
15
16
1710
18
19
2011
21
22
23
24
2511
26
2712
28
29
30

1
2
3
413
5
6
7
8
9
10
1114
12
13
14
15
16
17
1815
19
20
21
22
23
24
2516
26
27
28
29
30
31

SIE
117
2
3
4
5
6
7
818
9
10
11
12
13
14
1519
16
17
18
19
20
21
2220
23
24
25
26
27
28
2921
30
31

WRZ

1
2
3
4
522
6
7
8
9
10
11
1223
13
14
15
16
17
18
1924
20
21
22
23
24
25
2625
27
28
29
30

PAŹ

1
2
326
4
5
6
7
8
9
1027
11
12
13
14
15
16
1728
18
19
20
21
22
23
2429
25
26
27
28
29
30
3130

LIS
1
2
3
4
5
6
731
8
9
10
11
12
13
1432
15
16
17
18
19
20
211233
22
23
24
25
26
27
281
29
30

GRU 2107
Nie
Po
Wt
1
Śr
2
Cz
3
Pi
4
So
52 Nie
6
Po
7
Wt
8
Śr
9
Cz
10
Pi
11
So
123 Nie
13
Po
14
Wt
15
Śr
16
Cz
17
Pi
18
So
194 Nie
20
Po
21
Wt
22
Śr
23
Cz
24
Pi
25
So
26 Nie
27
Po
28
Wt
29
Śr
30
Cz
31
Pi
So
Nie
Po

STY

1
22
3
4
5
6
7
8
91
10
11
12
13
14
15
162
17
18
19
20
21
22
233
24
25
26
27
28
29
304
31

LUT MAR KWI

1
2
3
4
5
65
7
8
9
10
11
12
136
14
15
16
17
18
19
207
21
22
232
24
25
26
271
28

1
2
3
4
5
62
7
8
9
10
11
12
133
14
15
16
17
18
19
204
21
22
23
24
25
26
275
28
29
30
31

1
2
33
4
5
6
7#
8#
9#
104
11
12
13
14
15
16
1752
18
19
20
21
22
23
243
25
26
27
28
29
30

MAJ
14
2
3
4
5
6
7
85
9
10
11
12
13
14
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17
18
19
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2267
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24
25
26
27
28
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CZE

1
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3
4
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6
7
8
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10
11
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13
14
15
16
1711
18
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21
22
23
24
25
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27
28
29
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1
2
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4
5
6
7
8
9
1014
11
12
13
14
15
16
1715
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19
20
21
22
23
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25
26
27
28
29
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SIE
1
2
3
4
5
6
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8
9
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11
12
13
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16
17
18
19
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22
23
24
25
26
27
2821
29
30
31

WRZ PAŹ

1
2
3
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5
6
7
8
9
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13
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15
16
17
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21
22
23
24
2525
26
27
28
29
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1
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3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
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25
26
27
28
29
3030
31

LIS

1
2
3
4
5
631
7
8
9
10
11
12
1332
14
15
16
17
18
19
201233
21
22
23
24
25
26
271
28
29
30

GRU

1
2
3
42
5
6
7
8
9
10
113
12
13
14
15
16
17
184
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

|| ROK 2108-2111 ||
Nowy Rok Liturgiczny. OKRES ADWENTOWY. OKRES BOŻEGO NARODZENIA. OKRES ZWYKŁY I.
OKRES WIELKIEGO POSTU - do Mszy Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku i rozpoczęciem Tridum Paschy.. IWielki Tydzień - #Triduum Paschalne.
OKRES WIELKANOCNY. OKRES ZWYKŁY II. ŚWIĘTA RUCHOME – 1.Chrzest Pański (W Niedzielę po Objawieniu Pańskim - 06.01.); 2.Środa Popielcowa;

3.Niedziela Palmowa; 4.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), (Poniedziałek wielkanocny - drugi dzień świąt Wielkanocy); 5. Niedziela Miłosierdzia Bożego (druga Niedziela
wielkanocna); 6.Wniebowstąpienie; 7. Zesłanie Ducha Świętego i w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego N.M.P. Matki Kościoła; 8. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; 9. Ur. Najświętszej Trójcy; 10.Ur. Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało); 11. Ur. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 12. Ur. Chrystusa Króla (ostatnia niedziela zwykła roku
liturgicznego). WYBRANE ŚWIĘTA STAŁE - 1.01. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok); 6.01. – Objawienie Pańskie (Trzech Króli); 2.02. – Ofiarowanie Pańskie; 19.03. – Ur. św.
Józefa, Oblubieńca N.M.P.; 25.03. – Ur. Zwiastowania Pańskiego (wypada w niedzielę, przekładane na następny dzień); 3.05. – Ur. N.M.P. Królowej Polski; 31.05. – Nawiedzenie N.M.P.; 29.06.
– Apostołów Piotra i Pawła; 6.08. – Przemienienie Pańskie; 15.08. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 26.08. – Ur. N.M.P. Częstochowskiej; 8.09. – Narodzenie Najświętszej Maryi
Panny; 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego; 29.09. – Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; 1.11. – Wszystkich Świętych; 2.11. – Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; 8.12. –
Niepokalanego Poczęcia NMP; 25.12. – Boże Narodzenie i 26.12. drugi dzień śeiąt; Niedziele i święta (liczby na czerwono). Zmniejszone liczby oznaczają nr. Niedzieli w danym okresie.

2108 Rok B – II
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2109 Rok C - I

LUT MAR KWI
14
2
3
1
4
2
1
5
3
2
6
4
3
7
55
43
852
6
5
9
7
6
10
8
7
11
9
8
12
10
9
13
11
10
14
126 114 153
13
12
16
14
13
17
152 14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
191 185 224
20
19
23
21
20
24
22
21
25
23
22
26
24
23
27
25
24
28
262 253 295
27
26
30
28
27
29
28
29#
30#
31#

MAJ

1
2
3
4
5
66
7
8
9
10
11
12
1367
14
15
16
17
18
19
207
21
22
23
248
25
26
2798
28
29
30
3110
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2110 Rok A – II
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2111 Rok B - I
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KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH
2013-02-28
http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=200#id=853

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

2

STYCZEŃ
1 Oktawa Narodzenia Pańskiego
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Uroczystość

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, MATKI ODKUPICIELA,
głównej Patronki diecezji

Uroczystość

2 Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła Wsp. obowiązkowe
3 Najświętszego Imienia Jezus

Wsp. dowolne

4
5 W diecezji łowickiej:
Bł. Marceli Darowskiej, zakonnicy

Wsp. dowolne

6 OBJAWIENIE PAŃSKIE

Uroczystość

7 Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

Wsp. dowolne

8
9
10 W diecezji drohiczyńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Drohiczynie

Święto

11
12
13 Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

14
15
16
17 Św. Antoniego, opata

Wsp. obowiązkowe

18 W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Reginy Protmann, dziewicy
19 Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

W diecezji rzeszowskiej:
Św. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, biskupa, głównego patrona diecezji
20 Św. Fabiana, papieża i męczennika
Św. Sebastiana, męczennika

Święto
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

21 Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Wsp. obowiązkowe

22 Św. Wincentego, diakona i męczennika

Wsp. dowolne

Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

Wsp. dowolne

23 Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina

Wsp. dowolne

W diecezji siedleckiej:
Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, męczenników z Pratulina

Wsp. obowiązkowe

24 Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

25 NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

Święto

26 Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

Wsp. obowiązkowe

27 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Wsp. obowiązkowe

28 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

29 Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy

Wsp. dowolne

Św. Anieli Merici, dziewicy

Wsp. dowolne

W archidiecezji białostockiej:
Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

3
30 W archidiecezji przemyskiej
Bł. Bronisława Markiewicza, prezbitera

Wsp. dowolne

W diecezji świdnickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Świdnicy
31 Św. Jana Bosko, prezbitera

Święto
Wsp. obowiązkowe

Niedziela po 6 stycznia:
CHRZEST PAŃSKI

Święto

LUTY
1 W archidiecezji gnieźnieńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI PRYMASOWSKIEJ w Gnieźnie

Święto

2 OFIAROWANIE PAŃSKIE

Święto

3 Św. Błażeja, biskupa i męczennika

Wsp. dowolne

Św. Oskara, biskupa

Wsp. dowolne

4
5 Św. Agaty , dziewicy i męczennicy

Wsp. obowiązkowe

6 Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

7
8 Św. Hieronima Emilianiego
Św. Józefiny Bakhity, dziewicy

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

9
10 Św. Scholastyki, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

11 Najśw. Maryi Panny z Lourdes

Wsp. dowolne

12
13
14 ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, Patronów Europy

Święto

15 W archidiecezji białostockiej
Bł. Michała Sopoćko, prezbitera

Wsp. dowolne

16
17 Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najśw. Maryi Panny

Wsp. dowolne

18
19
20
21 Św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

22 KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA, APOSTOŁA

Święto

23 Św. Polikarpa, biskupa i męczennika

Wsp. obowiązkowe

W diecezji toruńskiej:
Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika

Wsp. obowiązkowe

24 W diecezji toruńskiej:
Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
25
26
27
28

Wsp. obowiązkowe

4

MARZEC

1
2
3
4 ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA

Święto

W archidiecezji białostockiej i diecezjach drohiczyńskiej, łomżyńskiej i radomskiej:
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA, głównego patrona metropolii i diecezji

Uroczystość

W archidiecezji krakowskiej:
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA, patrona archidiecezji

Święto

5
6
7 Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty

Wsp. obowiązkowe

8 Św. Jana Bożego, zakonnika

Wsp. dowolne

W diecezji pelplińskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ w Pelplinie
9 Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

Święto
Wsp. dowolne

10
11
12 W diecezji polowej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Warszawie

Święto

13
14
15 W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej oraz diecezji warszawsko-praskiej:
Św. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

16
17 Św. Patryka, biskupa

Wsp. dowolne

18 Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

19 ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY

Uroczystość

W archidiecezji łódzkiej i diecezji włocławskiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY, głównego patrona
archidiecezji i diecezji

Uroczystość

W diecezji kaliskiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY,
OPIEKUNA ZBAWICIELA, głównego Patrona diecezji

Uroczystość

W diecezji legnickiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY,
OPIEKUNA ZBAWICIELA patrona diecezji

Uroczystość

20
21
22
23 Św. Turybiusza z Mogrovejo, biskupa

Wsp. dowolne

24
25 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
26
27
28

Uroczystość

5
29
30
31

KWIECIEŃ
1
2 Św. Franciszka z Pauli, pustelnika

Wsp. dowolne

3
4 Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

5 Św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera

Wsp. dowolne

6
7 Św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

8
9
10
11
12
13 Św. Marcina I, papieża i męczennika

Wsp. dowolne

14
15
16
17
18
19
20
21 Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

22
23 ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski,
archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej i warmińskiej oraz diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej i elbląskiej
24 Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika
Św. Jerzego, męczennika

Uroczystość
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

W diecezji pelplińskiej:
Św. Jerzego, męczennika

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji białostockiej:
ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA, głównego patrona archidiecezji
25 ŚW. MARKA EWANGELISTY

Uroczystość
Święto

26
27
28 Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika
Św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

29 ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, patronki Europy

Święto

30 Św. Piusa V, papieża

Wsp. dowolne

Niedziela w Oktawie Wielkanocnej:
II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Uroczystość

6

MAJ
1 Św. Józefa, rzemieślnika

Wsp. dowolne

W archidiecezji katowickiej:
ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
2 Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

Święto
Wsp. obowiązkowe

3 NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski,
archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej oraz ordynariatu polowego

Uroczystość

W Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego:
NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI,
HETMANKI ŻOŁNIERZA POLSKIEGO, głównej Patronki ordynariatu polowego
4 Św. Floriana, męczennika

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji katowickiej i diecezji warszawsko-praskiej:
Św. Floriana, męczennika, patrona diecezji
5 Św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

W archidiecezji przemyskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATEDRALNEJ w Przemyślu
6 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

Święto
Święto

7 W diecezji kieleckiej:
NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI ŁASKI BOŻEJ

Święto

8 ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski,
archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji
kieleckiej, płockiej, sandomierskiej, świdnickiej i tarnowskiej

Uroczystość

9
10
11
12 Świętych męczenników Nereusza i Achillesa
Św. Pankracego, męczennika

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

W diecezji toruńskiej
Bł. Juty z Bielczyna

Wsp. dowolne

13 Najśw. Maryi Panny z Fatimy

Wsp. dowolne

14 ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

Święto

15
16 ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, patrona Polski
oraz archidiecezji warmińskiej i diecezji łomżyńskiej

Święto

W metropolii warszawskiej:
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, patrona metropolii

Uroczystość

W diecezji gliwickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Gliwicach

Święto

17 W diecezji elbląskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Elblągu

Święto

W diecezji gliwickiej:
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
18 Św. Jana I, papieża i męczennika

Święto
Wsp. dowolne

W archidiecezji warszawskiej i w diecezji włocławskiej:
Bł. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera

Wsp. dowolne

19
20 Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

Wsp. dowolne

7
21 Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy

Wsp. dowolne

W archidiecezji krakowskiej:
Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika

Wsp. dowolne

W metropolii górnośląskiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej i świdnickiej:
Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
22 Św. Rity z Cascia, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe
Wsp. Dowolne

W archidiecezji katowickiej i diecezji świdnickiej:
Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy

Wsp. dowolne

23
24 Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

Wsp. obowiązkowe

25 Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

Św. Grzegorza VII, papieża

Wsp. dowolne

Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy

Wsp. dowolne

26 Św. Filipa Nereusza, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

27 Św. Augustyna z Canterbury, biskupa

Wsp. dowolne

28
29 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji poznańskiej:
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, patronki archidiecezji
30 Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

Św. Zdzisławy

Wsp. dowolne

W archidiecezji katowickiej:
Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika

Wsp. obowiązkowe

W diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji białostockiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Białymstoku

Święto

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Szczecinie
31 NAWIEDZENIE NAJŚW. MARYI PANNY

Święto
Święto

Siódma Niedziela Wielkanocna:
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Uroczystość

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA

Święto

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz w diecezji drohiczyńskie i ełckiej:
NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA, głównej patronki archidiecezji i diecezji Uroczystość
Czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego
JEZUSA CHRYSTUSA, , NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

Święto

Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Uroczystość

Czwartek po Najświętszej Trójcy:
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Uroczystość

CZERWIEC
1 Św. Justyna, męczennika

Wsp. obowiązkowe

2 Świętych męczenników Marcelina i Piotra

Wsp. dowolne

8
W diecezji legnickiej:
Matki Bożej Łaskawej

Wsp. obowiązkowe

W diecezji sandomierskiej:
Błogosławionych męczenników Sadoka i towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji rzeszowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Rzeszowie
3 Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Święto
Wsp. obowiązkowe

4
5 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Wsp. obowiązkowe

6 Św. Norberta, biskupa

Wsp. dowolne

W diecezji toruńskiej:
Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy

Wsp. dowolne

7
8 Św. Jadwigi Królowej

Wsp. obowiązkowe

9 Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

W archidiecezji warszawskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Warszawie

Święto

W archidiecezji lubelskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Lublinie
10 Bł. Bogumiła, biskupa

Święto
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji włocławskiej:
Bł. Bogumiła, biskupa, patrona diecezji
11 Św. Barnaby, Apostoła

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

W diecezji radomskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Radomiu
12 Błogosławionych męczenników Antoniego Nowowiejskiego, biskupa i Towarzyszy

Święto
Wsp. dowolne

W archidiecezji częstochowskiej:
Błogosławionych męczenników Ludwika Rocha Gietyngiera
i Maksymiliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy

Wsp. dowolne

W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Błogosławionych męczenników Jana Nepomucena Chrzana, prezbitera i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji gdańskiej:
Błogosławionych męczenników Mariana Góreckiego, prezbitera i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji katowickiej:
Błogosławionych męczenników Emila Szramka i Józefa Czempiela, prezbiterów
i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji lubelskiej:
Błogosławionych męczenników Władysława Gorala, biskupa, Kazimierza
Gostyńskiego, prezbitera, Antoniego Zawistowskiego, Prezbitera, i Stanisława
Mysakowskiego, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

W diecezji świdnickiej:
Błogosławionych męczenników Władysława Błądzińskiego, prezbitera, i Towarzyszy

Wsp. dowolne

W diecezji tarnowskiej:
Błogosławionych męczenników Romana Sitko i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji toruńskiej:
Błogosławionych męczenników Nowowiejskiego, biskupa i Towarzyszy
W diecezji płockiej:

Wsp. obowiązkowe

9
Błogosławionych męczenników Antoniego Nowowiejskiego, biskupa
i bł. Leona Wetmańskiego, biskupa i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji radomskiej:
Św. Barnaby, Apostoła

Wsp. obowiązkowe

13 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

14 Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Wsp. obowiązkowe

W diecezji bydgoskiej:
BŁ. MICHAŁA KOZALA, biskupa i męczennika, głównego patrona diecezji
15 Bł. Jolanty, zakonnicy

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Bł. Jolanty, zakonnicy, patronki archidiecezji

Wsp. obowiązkowe

W diecezji kaliskiej:
Bł. Jolanty, Księżnej Kaliskiej, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe

16
17 Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wsp. obowiązkowe

W diecezji sosnowieckiej:
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, zakonnika, głównego patrona diecezji

Uroczystość

18
19 Św. Romualda, opata

Wsp. dowolne

20 W diecezji opolskiej i świdnickiej :
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Wsp. obowiązkowe

21 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Wsp. obowiązkowe

W diecezji opolskiej:
Najśw. Maryi Panny Opolskiej

Wsp. obowiązkowe

W diecezji świdnickiej:
Najśw. Maryi Panny, Przyczyny Naszej Radości
22 Św. Paulina z Noli, biskupa
Świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

23
24 NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Uroczystość

25 W archidiecezji poznańskiej:
Najśw. Maryi Panny Świętogórskiej z Gostynia

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Doroty z Mątowów

Wsp. obowiązkowe

W diecezji elbląskiej:
Bł. Doroty z Mstowów, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji gdańskiej:
Bł. Doroty z Mątowów
26 Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

W diecezji pelplińskiej:
Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

27 Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

W diecezji pelplińskiej:
Najśw. Maryi Panny Nieustającej Pomocy

Wsp .obowiązkowe

W diecezji toruńskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, głównej patronki diecezji
28 Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

10
29 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Uroczystość

W diecezjach gliwickiej i legnickiej:
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, głównych patronów diecezji
30 Świętych Pierwszych Męczenników Św. Kościoła Rzymskiego

Uroczystość
Wsp. dowolne

Piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Uroczystość

Sobota po uroczystości N. Serca P. Jezusa:
(po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego)
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny

Wsp. obowiązkowe

LIPIEC
1 Św. Ottona, biskupa

Wsp. dowolne

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:
Św. Ottona, biskupa, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

2 W diecezji siedleckiej
NMP Kodeńskiej

Wsp. obowiązkowe

W diecezji tarnowskiej:
NMP TUCHOWSKIEJ

Święto

W diecezji włocławskiej:
NMP Licheńskiej

Wsp obowiązkowe

3 ŚW. TOMASZA APOSTOŁA

Święto

4 Św. Elżbiety Portugalskiej

Wsp. dowolne

W archidiecezji krakowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Krakowie

Święto

5 Św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera

Wsp. dowolne

Św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy

Wsp. dowolne

6 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

7
8 Św. Jana z Dukli , prezbitera

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji przemyskiej:
ŚW. JANA Z DUKLI, prezbitera, patrona archidiecezji
9 Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

10
11 ŚW. BENEDYKTA, OPATA, patrona Europy

Święto

12 Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Wsp. obowiązkowe

W diecezji łomżyńskiej:
ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU,
BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona diecezji

Uroczystość

W archidiecezji warmińskiej:
Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika,
patrona archidiecezji
13 Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
W diecezji tarnowskiej:

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

11
Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, patronów diecezji
14 Św. Kamila de Lellis, prezbitera

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

Św. Henryka, cesarza

Wsp. dowolne

15 Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

16 Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

Wsp. obowiązkowe

17
18 Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

Wsp. dowolne

W diecezji tarnowskiej
Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

19
20 Bł. Czesława, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej:
Bł. Czesława, prezbitera, patrona archidiecezji i diecezji
21 Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła
Św. Apolinarego, biskupa i męczennika

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

22 Św. Marii Magdaleny

Wsp. obowiązkowe

23 ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, patronki Europy

Święto

24 Św. Kingi, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji tarnowskiej:
Św. Kingi, dziewicy, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

25 ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

Święto

26 Świętych Rodziców NMP Joachima i Anny

Wsp. obowiązkowe

W diecezji opolskiej:
ŚW. ANNY, MATKI NAJŚW. MARYI PANNY, głównej patronki diecezji opolskiej

Uroczystość

W diecezji gliwickiej:
Św. Anny, Matki NMP, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

27 W diecezji opolskiej i gliwickiej:
Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny

Wsp. obowiązkowe

28 Św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera

Wsp. dowolne

29 Św. Marty

Wsp. obowiązkowe

30 Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

31 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

SIERPIEŃ
1 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

2 Św. Euzebiusza z Vercelii, biskupa

Wsp. dowolne

Św. Piotra Juliani Eymarda, prezbitera

Wsp. dowolne

W archidiecezji przemyskiej
Bł. Augustyna Czartoryskiego, prezbitera

Wsp. dowolne

3
4 Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

5 Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najśw. Maryi Panny

Wsp. dowolne

6 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Święto

12
7 Świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i towarzyszy

Wsp. dowolne

Św. Kajetana, prezbitera

Wsp dowolne

Bł. Edmunda Bojanowskiego

Wsp. dowolne

W archidiecezji poznańskiej i wrocławskiej
Bł. Edmunda Bojanowskiego

Wsp. obowiązkowe

W diecezji sosnowieckiej
Św. Dominika, prezbitera
8 Św. Dominika, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

W diecezji sosnowieckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Sosnowcu

Święto

9 ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, patronki Europy

Święto

10 ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA

Święto

W diecezji pelplińskiej:
ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA, głównego patrona diecezji
11 Św. Klary, dziewicy

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji warmińskiej:
Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej
12 Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

W diecezji warmińskiej
Św. Klary, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji gdańskiej
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,
13 Świętych męczenników Poncjana, papieża, i Hipolita, prezbitera

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

W archidiecezji krakowskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ
14 Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika,

Święto
Wsp. obowiązkowe

W diecezji bielsko-żywieckiej:
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
głównego patrona diecezji

Uroczystość

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, elbląskiej:
Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji gdańskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Oliwie
15 WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

Święto
Uroczystość

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY,
NAJŚW. MARYI PANNY Z ROKITNA, głównej patronki diecezji

Uroczystość

W diecezji warszawsko-praskiej:
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY,
MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ, głównej patronki diecezji
16 Św. Stefana Węgierskiego

Uroczystość
Wsp. dowolne

W diecezji opolskiej
Św. Rocha,
17 Św. Jacka, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

W metropolii górnośląskiej:
ŚW. JACKA, PREZBITERA, głównego patrona metropolii górnośląskiej
W archidiecezji krakowskiej:

Uroczystość

13
ŚW. JACKA, PREZBITERA, patrona archidiecezji

Święto

18 W archidiecezji poznańskiej
Bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

19 Św. Jana Eudesa, prezbitera

Wsp. dowolne

W diecezji ełckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Ełku
20 Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

Święto
Wsp. obowiązkowe

W diecezji pelplińskiej:
Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

21 Św. Piusa X, papieża

Wsp. obowiązkowe

22 Najśw. Maryi Panny, Królowej

Wsp. obowiązkowe

23 Św. Róży z Limy, dziewicy

Wsp. dowolne

W diecezji rzeszowskiej
Bł. Władysława Findysza, prezbitera i męczennika

Wsp. obowiązkowe

24 ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

Święto

25 Św. Ludwika

Wsp. dowolne

Św. Józefa Kalasantego, prezbitera

Wsp. dowolne

26 NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ,

Uroczystość

W metropolii częstochowskiej:
MAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ, głównej Patronki metropolii

Uroczystość

27 Św. Moniki

Wsp. obowiązkowe

28 Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

29 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Wsp. obowiązkowe

30
31

WRZESIEŃ
1 Bł. Bronisławy, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji opolskiej:
Bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji warmińskiej:
Najśw. Maryi Panny Królowej Pokoju

Wsp. obowiązkowe

2 W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Bronisławy, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

3 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

4 Bł. Marii Stelli, dziewicy i męczennicy oraz Towarzyszek

Wsp. dowolne

W archidiecezji częstochowskiej
Błogosławionych dziewic i męczennic Marii Kanuty (Józefy Chrobot) i towarzyszek

Wsp. dowolne

W diecezji łomżyńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Łomży

Święto

5
6
7 Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

Wsp. dowolne

W diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji lubelskiej i diecezji warszawsko-praskiej
Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

14
W archidiecezji katowickiej
Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera
8 NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY

Wsp. dowolne
Święto

W diecezji bydgoskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI, głównej patronki diecezji

Uroczystość

W diecezji tarnowskiej:
NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY, głównej patronki diecezji

Uroczystość

W archidiecezji warmińskiej:
NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY GIETRZWAŁDZKIEJ
9 Bł. Anieli Salawy, dziewicy
Św. Piotra Klawera, prezbitera

Święto
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

W archidiecezji krakowskiej:
Bł. Anieli Salawy, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji zielonogórsko- gorzowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Gorzowie

Święto

10
11
12 Najśw. Imienia Maryi

Wsp. dowolne

W archidiecezji katowickiej:
NAJŚW. MARYI PANNY Z PIEKAR, głównej patronki diecezji

Uroczystość

W diecezji gliwickiej:
Najśw. Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

W diecezji rzeszowskiej:
Najśw. Maryi Panny Rzeszowskiej

Wsp. obowiązkowe

13 Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

14 PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto

15 Najśw. Maryi Panny Bolesnej

Wsp. obowiązkowe

16 Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

Wsp. obowiązkowe

17 Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa

Wsp. dowolne

W archidiecezji warszawskiej:
Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
18 ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, patrona Polski

Wsp. obowiązkowe
Święto

W diecezji płockiej i archidiecezji warszawskiej:
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, patrona diecezji
19 Św. Januarego, biskupa i męczennika

Święto
Wsp. dowolne

W diecezji legnickiej
Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,
Pawła Chong Hasang i i Towarzyszy

Wsp. dowolne

W diecezji świdnickiej:
Bł. Gerharda Hirschfeldera, prezbitera i męczennika

Wsp. dowolne

20 Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji legnickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Legnicy
21 ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
22 W archidiecezji krakowskiej

Święto
Święto

15
Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej
Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy

Wsp. dowolne

W diecezji siedleckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Siedlcach
23 Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Święto
Wsp. obowiązkowe

24 W diecezji bielsko-żywieckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Bielsku Białej

Święto

W diecezji kaliskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Kaliszu
25 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

Święto
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji warmińskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO we Fromborku
26 Świętych męczenników Kosmy i Damiana
Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

Święto
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

W diecezji kieleckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Kielcach

Święto

W diecezji siedleckiej:
Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej

Wsp. obowiązkowe

27 Św. Wincentego à Paulo, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

28 Św. Wacława, męczennika

Wsp. obowiązkowe

29 ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Święto

W diecezji warszawsko-praskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
30 Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Święto
Wsp. obowiązkowe

PAŹDZIERNIK
1 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

2 Świętych Aniołów Stróżów

Wsp. obowiązkowe

3 W diecezji warszawsko-praskiej
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Święto

4 Św. Franciszka z Asyżu

Wsp. obowiązkowe

5 Św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji włocławskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO we Włocławku

Święto

W diecezji toruńskiej
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Toruniu
6 Św. Brunona, prezbitera

Święto
Wsp. dowolne

W diecezji włocławskiej
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7 Najśw. Maryi Panny Różańcowej

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

8
9 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Wsp. obowiązkowe

W diecezji kieleckiej
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

W diecezji sandomierskiej
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

16
W archidiecezji krakowskiej:
BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA
10 Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy

Święto
Wsp. dowolne

Świętych męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy

Wsp. dowolne

Św. Jana Leonardiego, prezbitera

Wsp. dowolne

W diecezji kaliskiej:
Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

11
12 Bł. Jana Beyzyma, prezbitera

Wsp. dowolne

W archidiecezji poznańskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Poznaniu
13 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Święto
Wsp. obowiązkowe

W diecezji łowickiej:
BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA, głównego patrona diecezji
14 Św. Kaliksta I, papieża i męczennika
Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

Uroczystość
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Bł. Radzima Gaudentego, biskupa

Wsp. obowiązkowe

W diecezji łowickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Łowiczu

Święto

W archidiecezji łódzkiej:
Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
15 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji łódzkiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Łodzi
16 Św. Jadwigi Śląskiej

Święto
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezjach wrocławskiej i katowickiej
oraz w diecezjach gliwickiej, legnickiej, opolskiej i świdnickiej:
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej

Uroczystość

17 Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Wsp. obowiązkowe

18 ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

Święto

19 Świętych męczenników Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów,
oraz Towarzyszy

Wsp. dowolne

Św. Pawła od Krzyża, prezbitera

Wsp. dowolne

W archidiecezji warszawskiej i w diecezji legnickiej
oraz Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego:
Bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
20 Św. Jana Kantego, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji krakowskiej
ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA, głównego patrona archidiecezji i diecezji

Uroczystość

W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Jana Kantego, prezbitera, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

21 Bł. Jakuba Strzemię

Wsp. obowiązkowe

22 Bł. Jana Pawła II, papieża

Wsp. obowiązkowe

W archidiecezji gnieźnieńskiej
Przeniesienie relikwii św. Wojciecha
W diecezji sandomierskiej

Wsp. obowiązkowe

17
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Sandomierzu

Święto

W diecezji tarnowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Tarnowie
23 Św. Jana Kapistrana, prezbitera

Święto
Wsp. dowolne

Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Wsp. dowolne

24 Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Wsp. dowolne

W archidiecezji przemyskiej
Bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

25 W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Koszalinie

Święto

W archidiecezji przemyskiej
Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Wsp. dowolne

26 W diecezji bielsko-żywieckiej
bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy

Wsp. dowolne

27
28 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

Święto

W diecezji siedleckiej:
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA,
głównych patronów diecezji

Uroczystość

29 W archidiecezji częstochowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Częstochowie

Święto

30 W archidiecezji katowickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Katowicach

Święto

31
Ostatnia niedziela października:
W kościołach poświęconych, w których data poświęcenia jest nieznana:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Uroczystość

W diecezji bydgoskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Bydgoszczy

Święto

LISTOPAD
1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość

2 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
3 Św. Marcina de Porres, zakonnika

Wsp. dowolne

4 Św. Karola Boromeusza, biskupa

Wsp. obowiązkowe

5
6
7
8 W diecezji płockiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Płocku

Święto

9 ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Święto

10 Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

W diecezji łowickiej
Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

Św. Marcina z Tours, biskupa

Wsp. dowolne

11 Św. Marcina z Tours, biskupa

Wsp. obowiązkowe

18
W diecezji łowickiej:
ŚW.WIKTORII, DZIEWICY I MĘCZENNICY, głównej patronki diecezji
12 Św. Jozafata, biskupa i męczennika

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

W diecezji siedleckiej
Św. Jozafata, biskupa i męczennika, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

13 Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski

Wsp. obowiązkowe

W diecezji zielonogórsko – gorzowskiej:
ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA,
PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI, patronów diecezji

Święto

14 W archidiecezji katowickiej i archidiecezji wrocławskiej
Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

Wsp. dowolne

W diecezji opolskiej:
Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy

Wsp. obowiązkowe

15 Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

16 Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik św. Piotra i Pawła, apostołów

Wsp. dowolne

Św. Małgorzaty Szkockiej

Wsp. dowolne

Św. Gertrudy, dziewicy

Wsp. dowolne

W archidiecezji białostockiej
NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA, głównej patronki archidiecezji

Uroczystość

W archidiecezji warmińskiej i diecezjach łomżyńskiej, drohiczyńskiej, ełckiej:
NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA

Święto

W archidiecezji wrocławskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO we Wrocławiu

Święto

W diecezji opolskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Opolu

Święto

W archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej:
Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Wsp. obowiązkowe

17 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe

18 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Wsp. obowiązkowe

W diecezji rzeszowskiej:
Bł. Karoliny Kózkowny, dziewicy i męczennicy, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Zamościu

Święto

19 Bł. Salomei, zakonnicy

Wsp. obowiązkowe

20 Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

W diecezji sosnowieckiej:
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, patrona diecezji

Wsp. obowiązkowe

21 Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny

Wsp. obowiązkowe

22 Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Wsp. obowiązkowe

23 Św. Klemensa I, papieża i męczennika

Wsp. dowolne

Św. Kolumbana, opata

Wsp. dowolne

24 Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

Wsp. obowiązkowe

25 Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy

Wsp. dowolne

Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), dziewicy
26

Wsp. dowolne

19
27
28
29
30 ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

Święto

W archidiecezji warmińskiej:
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA, głównego patrona diecezji

Uroczystość

Ostatnia niedziela zwykła:
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uroczystość

GRUDZIEŃ
1
2 Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera

Wsp. dowolne

W archidiecezji łódzkiej:
Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

3 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Wsp. obowiązkowe

4 Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

Św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Wsp. dowolne

W archidiecezji katowickiej:
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki diecezji

Wsp. obowiązkowe

W diecezjach sosnowieckiej i gliwickiej:
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Wsp. obowiązkowe

5
6 Św. Mikołaja, biskupa

Wsp. dowolne

7 Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

8 NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY

Uroczystość

9 Św. Jana Diego Cuahtlatoatzin

Wsp. dowolne

10 W diecezji warszawsko-praskiej:
Najśw. Maryi Panny Loretańskiej

Wsp. obowiązkowe

11 Św. Damazego I, papieża

Wsp. dowolne

12 Najśw. Maryi Panny z Guadalupe

Wsp. dowolne

13 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Wsp. obowiązkowe

14 Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

15
16
17
18
19
20
21 Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

22
23
24
25 NARODZENIE PAŃSKIE

Uroczystość

26 ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Święto

27 ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

Święto

28 ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

Święto

29 Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

Wsp. dowolne

20
30
31 Św. Sylwestra I, papieża

Wsp. dowolne

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, a jeżeli w danym roku nie ma takiej niedzieli,
dnia 30 grudnia
ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Święto

LITURGIA GODZIN
CODZIENNA MODLITWA
LUDU BOŻEGO
II
WIELKI POST
OKRES WIELKANOCNY
SPIS TREŚCI

Dekret Prymasa Polski 5
Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino-Poloniae 7
Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych 9
Tabela świąt ruchomych 12
Kalendarz diecezji polskich 13
Teksty okresowe 33
Okres Wielkiego Postu: Do soboty 5 tygodnia 35
ŚRODA POPIELCOWA
CZWARTEK PO POPIELCU
PIĄTEK PO POPIELCU
SOBOTA PO POPIELCU
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK,
2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK,
3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK,
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK,
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK,

Okres Wielkiego Postu: Wielki Tydzień 317

PIĄTEK, SOBOTA
PIĄTEK, SOBOTA
PIĄTEK, SOBOTA
PIĄTEK, SOBOTA
PIĄTEK, SOBOTA

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKI PONIEDZIAŁEK
WIELKI WTOREK
WIELKA ŚRODA
WIELKI CZWARTEK

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego 358

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA
Okres Wielkanocny NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (Koniec Triduum Paschalnego)

Okres Wielkanocny: Do Wniebowstąpienia Pańskiego 420
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
2 NIEDZIELA W OKTAWIE WIELKANOCY
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,
4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK,
6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Okres Wielkanocny: Po Wniebowstąpieniu Pańskim 730

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

PIĄTEK, SOBOTA
7 NIEDZIELA WIELKANOCNA
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (Koniec Okresu Wielkanocnego)
Części stałe Liturgii godzin na Wielki Post i Okres Wielkanocny 815
WEZWANIE, Psalm 95, Psalm 100, Psalm 67, Psalm 24,
GODZINA CZYTAŃ, Hymn CIEBIE BOŻE CHWALIMY, JUTRZNIA,
Pieśń Zachariasza, MODLITWA W CIĄGU DNIA, NIESZPORY,
Pieśń Maryi, MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
Psałterz w układzie czterotygodniowym 837
Tydzień I NIEDZIELA 839
PONIEDZIAŁEK PIERWSZEGO TYGODNIA
WTOREK PIERWSZEGO TYGODNIA
ŚRODA PIERWSZEGO TYGODNIA
CZWARTEK PIERWSZEGO TYGODNIA
PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA
SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA
Tydzień II NIEDZIELA 931
PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA
WTOREK DRUGIEGO TYGODNIA
ŚRODA DRUGIEGO TYGODNIA
CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA
PIĄTEK DRUGIEGO TYGODNIA
SOBOTA DRUGIEGO TYGODNIA
Tydzień III NIEDZIELA 1027
PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA
WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA
ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA
CZWARTEK TRZECIEGO TYGODNIA
PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA
SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA
Tydzień IV NIEDZIELA 1116

PONIEDZIAŁEK CZWARTEGO TYGODNIA
WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA
ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA
CZWARTEK CZWARTEGO TYGODNIA
PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA
SOBOTA CZWARTEGO TYGODNIA
Modlitwa na zakończenie dnia CZYLI KOMPLETA 1205
CZĘŚCI STAŁE
PO I NIESZPORACH NIEDZIEL I UROCZYSTOŚCI
PO II NIESZPORACH NIEDZIEL I UROCZYSTOŚCI
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

Psalmodia dodatkowa 1229

SERIA I (MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA)
SERIA II (MODLITWA POŁUDNIOWA)
SERIA III (MODLITWA POPOŁUDNIOWA)

Teksty własne o świętych 1235
Luty 1237

5 lutego, 6 lutego, 8 lutego, 10 lutego, 11 lutego, 14 lutego, 17 lutego
21 lutego, 22 lutego, 23 lutego

Marzec 1271

4 marca, 7 marca, 8 marca, 9 marca,15 marca, 17 marca, 18 marca, 19 marca,
23 marca, 25 marca, 26 marca

Kwiecień 1328

2 kwietnia, 4 kwietnia, 5 kwietnia, 7 kwietnia, 13 kwietnia, 21 kwietnia,
23 kwietnia, 24 kwietnia, 25 kwietnia, 28 kwietnia, 29 kwietnia, 30 kwietnia

Maj 1375

1 maja, 2 maja, 3 maja, 4 maja, 5 maja, 6 maja, 7 maja, 8 maja,12 maja,
14 maja,16 maja,18 maja, 20 maja, 21 maja, 24 maja, 25 maja, 26 maja,
27 maja, 29 maja, 30 maja, 31 maja
2 sobota maja NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŁASKAWEJ

Czerwiec 1476

1 czerwca, 2 czerwca, 3 czerwca, 5 czerwca, 6 czerwca, 9 czerwca,
10 czerwca, 11 czerwca

Teksty wspólne 1499
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła 1501
Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie 1530
Teksty wspólne o Apostołach 1557
Teksty wspólne o wielu męczennikach 1574
Teksty wspólne o jednym męczenniku 1597
Teksty wspólne o pasterzach 1623
Teksty wspólne o doktorach Kościoła 1656
Teksty wspólne o dziewicach 1667
Teksty wspólne o świętych mężczyznach 1689
Teksty wspólne o świętych kobietach 1717
Teksty wspólne o zakonnikach 1738
Teksty wspólne o świętych pełniących dzieła miłosierdzia 1745
Teksty wspólne o wychowawcach 1749

Oficjum za zmarłych 1753
Dodatek 1785
I Pieśni i Ewangelie Wigilii 1787
II Krótsza forma próśb w Nieszporach 1808
III Formuły dowolne wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej 1812
IV Pieśni zastępujące hymny 1813
V Psalmy niedzielne i świąteczne 1813
VI Dodatki rożne 1814
Indeksy 1837
Indeks psalmów 1839
Indeks pieśni 1843

DODATEK - TOM DRUGI
TEKSTY WŁASNE O ŚWIĘTYCH
Wydanie Drugie, Uzupełnione 2010

TEKSTY CZĘSTO UŻYWANE

LITURGIA GODZIN
CODZIE N N A M O D LITW A
LUDU BOŻE G O

II
W IE LKI P O S T
O KRES WIE LKA N O C N Y

PALLOTTINCIM 198^
I

PRYMAS POLSKI
N . 1832/84/P.

DEKRET

Polski przekład II to m u Liturgii godzin o b ejm u 
jący okres W ielkiego P o stu i O kres W ielkanocny
został zatw ierdzony przez K onferencję E p isk o p atu
Polski.
U chw ała ta została p o tw ierd zo n a przez
r
Świętą K ongregację S ak ram en tó w i K u ltu Bożego
dnia 7 g ru d n ia 1983 r. (P rot. C D 729/82).
N iniejszy, zatw ierdzony przekład m oże być uży
w any w publicznej m odlitw ie K ościoła w k raju i za
granicą.
P raw o w y d aw an ia L iturgii godzin zastrzeżone
jest K onferencji E p isk o p a tu Polski.
W arszaw a, dnia 26 lipca 1984 r.

t J ó z e f K ard yn ał G l e m p
L .S .

Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Prym as Polski

SACRA CON GREGATIO PRO SACRAMENTIS
ET CULTU DIVINO
Prot. C D 729/82

POLONIAE
Instante Excellentissimo Dom ino Iosepho Glemp,
Archiepiscopo Gnesnensi-Varsaviensi, Praeside Coetus Episcoporum Poloniae, litteris die 3 iulii 1982
datis, vigore facultatum huic Sacrae Congregationi
a Summo Pontífice IO A N N E PAULO II tributarum, interpretationem polonam voluminis II Liturgiae Horarum cui titulus: Liturgia Godzin II (Okres
Wielkiego Postu, Okres Wielkanocny), prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus seu confírmamus.
In textu imprimendo mentio fíat de confirmatione
ab Apostólica Sede concessa. Eiusdem insuper textus
impressi dúo exemplaria ad hanc Sacram Congregationem transmittantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Sacramentis et Cultu Divino, die 7 decembris 1982.
f IOSEPHUS CASORIA
Archiep. tit. F oronovanus
Pro-Praefectus

L. S.

t V e r g il iu s N o é
Archiep. tit. Voncariensis
a Secretis

TABELA
PIERWSZEŃSTWA DNI LITURGICZNYCH
według Ogólnych norm roku liturgicznego
i kalendarza, podanych w nr. 59-61

Pierwszeństwo dni liturgicznych należy ustalać jedy
nie na podstawie niżej podanej tabeli.
I
1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego.
2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpięnie i Zesłanie Ducha Świętego.
Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wiel
kanocnego.
Środa Popielcowa.
Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwar
tku włącznie.
Dni w Oktawie Wielkanocy.
r

r

3. Uroczystości Pańskie, Najśw. Maryi Panny oraz
świętych, umieszczone w kalendarzu ogólnym.
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
4.

Uroczystości własne, a mianowicie:
a) Uroczystość głównego patrona miejscowości lub
miasta.
b) Uroczystość poświęcenia i rocznicy poświęcenia
kościoła własnego.
c) Uroczystość tytułu kościoła własnego.
d) Uroczystość tytułu albo założyciela, albo głów
nego patrona zakonu lub zgromadzenia.
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Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych

II
5. Święta Pańskie umieszczone w kalendarzu ogól
nym.
6. Niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu
Zwykłego.
7. Święta Najśw. Maryi Panny i świętych umiesz
czone w kalendarzu ogólnym.
8.

Święta własne, a mianowicie:
a) Święto głównego patrona diecezji.
. b) Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedral
nego.
c) Święto głównego patrona regionu, prowincji, na
rodu lub większego terytorium.
d) Święto tytułu albo założyciela, albo głównego
patrona zakonu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej,
z zachowaniem przepisów zawartych w nr. 4.
e) Inne święta własne jakiegoś kościoła.
f) Inne święta wpisane do kalendarza diecezji, za
konu lub zgromadzenia.
r

r

9. Dni okresu Adwentu od 17 do 24 grudnia
włącznie.
Dni w oktawie Narodzenia Pańskiego.
Dni powszednie okresu Wielkiego Postu.
III
10. Wspomnienia obowiązkowe podane w kalendarzu
ogólnym.
11. Wspomnienia obowiązkowe własne, a mianowicie:
a) Wspomnienie drugorzędnego patrona miejsca,
diecezji, regionu albo prowincji zakonnej.
b) Inne wspomnienia obowiązkowe wpisane w ka
lendarzu danej diecezji, zakonu lub zgromadzenia.

Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych
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12. Wspomnienia dowolne. Można je obchodzić nawet
w dni wymienione w nr. 9, z zachowaniem odnośnych
przepisów podanych w Ogólnym wprowadzeniu do M sza
łu Rzymskiego i do Liturgii Godzin.
W podobny sposób jak wspomnienia dowolne moż
na obchodzić wspomnienia obowiązkowe zachodzące
przypadkowo w dni powszednie Wielkiego Postu.
13. Dni powszednie Adwentu do 16 grudnia włącznie.
Dni okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia
do soboty po Objawieniu Pańskim.
Dni powszednie Okresu Wielkanocnego od ponie
działku po Oktawie Wielkanocy do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie.
Dni powszednie Okresu Zwykłego.
r

#

O b c h o d y l i t u r g i c z n e z b i e g a j ą c e się
W TYM SAMYM D N IU
LUB BEZPOŚREDNIO NASTĘPUJĄCE PO SOBIE

Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym
samym dniu, pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyż
sze miejsce w Tabeli dni liturgicznych.
Uroczystość przypadającą na dzień liturgiczny mają
cy pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień wolny
od obchodów wymienionych w numerach 1-8 Tabeli
pierwszeństwa dni liturgicznych. Należy zachować prze
pisy zawarte w nr. 5 Ogólnych norm roku liturgicznego.
Obchody niższego stopnia w tym roku się opuszcza.
Jeżeli w tym samym dniu zbiegają się II Nieszpory dnia
bieżącego oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeń
stwo mają Nieszpory tego obchodu liturgicznego, który
w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych zajmuje wyższe
miejsce. Gdy obydwa obchody są równe stopniem, pierw
szeństwo mają Nieszpory dnia bieżącego.

Tabela świąt ruchomych

KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH
Zatwierdzony przez Św. Kongregację Kultu Bożego
dnia 16 października 1974 (Prot. N. 2141/74)
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Kalendarz diecezji polskich

STY CZEŃ
1 Oktawa Narodzenia Pańskiego
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
2 Świętych biskupów i doktorów Kościoła
Bazylego Wielkiego i Grzegorza
z Nazjanzu
3
4

Uroczystość

Wsp. obowiązkowe

5

6 OBJAWIENIE PAŃSKIE
7 Św. Rajmunda z Penyafort, kapłana

Uroczystość
Wsp. dowolne

8
9
10 W diecezji drohiczyńskiej:
R o czn ic a Pośw ięcenia
K ościoła K a t e d r a l n e g o

Święto

11
12

13 Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
14
15
16

17 Św. Antoniego, opata
18
19 Bł. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
W archidiecezji przemyskiej:
Bł. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
20 Ś w . Fabiana, papieża i męczennika
Św . Sebastiana, męczennika
21 Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
22 Św. Wincentego, diakona i męczennika
23
24 Św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła
25 N a w r ó c e n i e Ś w . P a w ł a , A p o s t o ł a
26 Świętych biskupów Tymoteusza
i Tytusa
27 Bł.
Jerzego Matulewicza, biskupa
Św. Anieli Merici, dziewicy
28 Św.
Tomasza z Akwinu, kapłana
i doktora Kościoła
29 Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy
W archidiecezji białostockiej:
Bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy

Wsp. d o w o l n e

Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. d o w o l n e
Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. d o w o l n e
Wsp. d o w o l n e
Wsp. obowiązkowe
Wsp. d o w o l n e

Wsp. o b o w i ą z k o w e
Święto

Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. d o w o l n e
Wsp. obowiązkowe
Wsp. d o w o l n e
Wsp. o b o w i ą z k o w e

Kalendarz diecezji polskich
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3°
31

Św.

Jana Bosko, kapłana

Wsp. obowiązkowe

Niedziela po 6 stycznia:
Chrzest

Pa ń s k i

Święto

LUTY
1 W archidiecezji gnieźnieńskiej:
R o c z n ic a Po św ię c e n ia Bazylik i
P ry m a so w sk iej w G nieźnie
2 O fia r o w a n ie

Święto

Pa ń s k ie

3 Św.
Błażeja, biskupa i
Św. Oskara, biskupa

Święto

męczennika

Wsp.
Wsp.

dow olne
dow olne

4

5 Św.
6 Świętych
i
7
8 Św.

Agaty, dziewicy i męczennicy
męczenników Pawła Miki
Towarzyszy
Hieronima Emilianiego

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp.

dowolne

9

10 Św.
Scholastyki, dziewicy
11 Najśw. Maryi Panny z Lourdes
12
13

Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. d o w o l n e

14 Ś w i ę t y c h C y r y l a , M n i c h a ,
i

M e t o d e g o , B i s k u p a , patronów Europy

Święto

15
16

17 Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu
Serwitów Najśw. Maryi Panny

Wsp. dowolne

18
19

20
21 Św. Piotra Damiana, biskupa
i
doktora Kościoła
22 K a t e d r y

Św ię t e g o

Pio tr a , A postoła

23 Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
24

25

28

Wsp. dowolne
Święto

Wsp. obowiązkowe
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K a len d a rz d ie c e zji p o lsk ich

M ARZEC
l
2
3
4 Św. K a z im ie r z a , K r ó l e w i c z a

U archidiecezji białostockiej i m diecezjach
łomżyńskiej, dro/iiczyńskiej i radomskiej:
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA,
głównego patrona prowincji (diecezji)
W archidiecezji krakowskiej:

Święto

Uroczystość

Św. K a z im ie r z a , K r ó l e w ic z a ,

patrona archidiecezji

Święto

5

6

7 Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty
8 Św. Jana Bożego, zakonnika
IV diecezji pelplińskiej:

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

Ro c z n ic a Po św ię c e n ia Ba z y l ik i
Katedralnej w

P elplinie

9 Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

Święto
Wsp. dowolne

10
11
12

13
14
15 W archidiecezjach krakowskiej
i warszawskiej:
Św. Klemensa Marii Hofbauera, kapłana
Wsp. obowiązkowe
16
17 Św. Patryka, biskupa
Wsp. dowolne
18 Św. Cyryla Jerozolimskiego,
biskupa i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
19 ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA
NAJŚW. MARYI P A N N Y
Uroczystość
W archidiecezji łódzkiej i u’ diecezji włocławskiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP,
głównego patrona diecezji
Uroczystość
20
21

22
23 Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa
24
25 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
26 W archidiecezji przemyskiej:
Św. Dobrego Łotra

Wsp. dowolne
Uroczystość
Wsp. dowolne

Kalendarz diecezji polskich
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27
28
29
30
31

KWIECIEŃ
l
2 Św. Franciszka z Pauli, pustelnika
3
4 Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła
5 Św. Wincentego Ferreriusza, kapłana

Wsp.

dowolne

Wsp.
Wsp.

dowolne
dowolne

6
7 Św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana
8
9

Wsp. obowiązkowe

10

11
12

13 Św. Marcina I, papieża i męczennika
14
15
16
17
18
19

Wsp. dowolne

20

21 Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła
22
23 ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA
I M ĘCZENNIKA, głównego patrona
Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej,
gdańskiej, warmińskiej i diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej
24 Św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana
i męczennika
Św. Jerzego, męczennika
25 Św. M a r k a , E w a n g e l i s t y
26
27
28 Św. Piotra Chanela, kapłana i męczennika
29 Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy
i doktora Kościoła
30 Św. Piusa V, papieża

Wsp. dowolne

Uroczystość
Wsp.
Wsp.

dowolne
dowolne
Święto

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

18
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M AJ
1 Św. Józefa, rzemieślnika
W archidiecezji katowickiej:
ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA

2 Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
W Płocku:
ŚW. Z Y G M U N T A , M ĘCZENNIKA,
głównego patrona miasta
3 NAJŚW. MARYI PA N N Y ,
KRÓLOWEJ POLSKI,
głównej Patronki Polski
oraz archidiecezji
częstochowskiej i przemyskiej
4 Św. Floriana, męczennika
W archidiecezji katowickiej:
Św. Floriana, męczennika,
patrona archidiecezji
W Krakowie:

Wsp. dowolne
Święto
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Św. F l o r ia n a , M ę c z e n n ik a ,

patrona miasta
5 W archidiecezji przemyskiej:
Ro c z n i c a Po ś w i ę c e n i a Ba z y l ik i
M etro po lita lnej w Pr z e m y ś l u
6 Św i ę t y c h A p o s t o ł ó w F ilipa i Ja k u b a

7

W Kielcach:
NAJŚW. MARYI PA NN Y ŁASKAWEJ,
głównej Patronki miasta
W diecezji kieleckiej:
N a j ś w . m a r y i Pa n n y Ł a s k a w e j

8 ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA, głównego patrona
Polski i archidiecezji krakowskiej,
lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej
oraz diecezji kieleckiej, płockiej,
sandomierskiej i tarnowskiej
9

Święto

Święto
Święto
Święto
Uroczystość
Święto

Uroczystość

10

11
12 Świętych męczenników Nereusza i Achillesa
Św. Pankracego, męczennika
13
14 Ś w . M a c i e j a , A p o s t o ł a

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Święto

15

16 Św. Andrzeja Boboli, kapłana
i męczennika

Wsp. obowiązkowe
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W diecezjach prowincji warszawskiej:
Św. A n d r z e ja Bo bo li, K a p ł a n a
i M ęc zennik a,

głównego patrona prowincji
W archidiecezji białostockiej
i warmińskiej oraz w diecezjach
łomżyńskiej i płockiej:
Św. Andrzeja Boboli, kapłana
i męczennika, patrona diecezji
17
18 Św. Jana I, papieża i męczennika
19
20 Św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
21 W archidiecezji katowickiej
i w diecezji opolskiej:
Św. Jana Nepomucena, kapłana
i męczennika
22
23
24 Najśw. Maryi Panny,
Wspomożycielki Wiernych
25 Św. Bedy Czcigodnego, kapłana
i doktora Kościoła
Św. Grzegorza VII, papieża
Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
26 Św. Filipa Nereusza, kapłana
27 Św. Augustyna z Canterbury, biskupa
28
29 Bł. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
30 Bł. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika
W archidiecezji katowickiej:
Bł. Jana Sarkandra, kapłana
i męczennika
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:
R o c z n i c a P o ś w i ę c e n i a Ba z y l ik i
M e t r o p o l it a l n e j w Sz c z e c in ie

Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. d o w o l n e

Wsp. obowiązkowe

Święto

W archidiecezji białostockiej:
R o c z n i c a P o ś w i ę c e n i a Ba z y l i k i
M etro po lita lnej w B ia ł y m st o k u
31 N a w i e d z e n i e N a j ś w . M a r y i P a n n y

Święto
Święto

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego:
N a jśw . M a r y i Pa n n y , M atki K ościoł/

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
i w diecezji drohiczyńskiej:
NAJŚW. MARYI P A N N Y , MATKI
KOŚCIOŁA, głównej Patronki diecezji

Święto

Uroczystość
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Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Czwartek po Najświętszej Trójcy:
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Druga sobota maja:
W Warszawie:
NAJŚW. MARYI P A N N Y ŁASKAWEJ,
głównej Patronki miasta

Uroczystość

Uroczystość

Uroczystość

CZERW IEC
1 Św. Justyna, męczennika
2 Świętych męczenników Marcelina i Piotra
W Sandomierzu:
Błogosławionych męczenników Sadoka
i Towarzyszy
3 Świętych męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy
4
5 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
6 Św. Norberta, biskupa
7

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

8
9 Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
W archidiecezji warszawskiej:

Wsp. dowolne

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
M etro po lita ln ej w W a r sz a w ie

Święto

W archidiecezji lubelskiej:
R o c z n ic a Po św ię c e n ia K o śc io ła
M et r o po lita ln eg o w L ublinie •

10 Bł. Bogumiła, biskupa
IV archidiecezjach gnieźnieńskiej
i poznańskiej oraz w diecezji włocławskiej:

Święto
Wsp. obowiązkowe

BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA,
patrona diecezji
11 Św. Barnaby, apostoła

Święto
Wsp. obowiązkowe

12

13 Św. Antoniego z Padwy, kapłana
i doktora Kościoła
14 Bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika
15 Bł. Jolanty, zakonnicy
W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Bł. Jolanty, zakonnicy, patronki
archidiecezji

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
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16

17 Św. Brata Alberta Chmielowskiego,
zakonnika
18
19 Św. Romualda, opata
20 W diecezji opolskiej:
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
21 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
W diecezji opolskiej:
Najśw. Maryi Panny Opolskiej
W Opolu:
NAJŚW. MARYI P A N N Y OPOLSKIEJ,
głównej Patronki miasta
22 Św. Paulina z Noli, biskupa
Świętych męczenników Jana Fishera,
biskupa, i Tomasza More’a
23
24 N A RO DZEN IE ŚW. JANA
CHRZCICIELA
25 W archidiecezji poznańskiej:

Najśw. Maryi Panny
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ Z GOSTYNIA
W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Doroty z Mątowów
26
27 Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa
i doktora Kościoła
W diecezji pclplińskiej:
NAJŚW. M ARYI P A N N Y
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY,
głównej Patronki diecezji
28 Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
29 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA
I PAWŁA
W Poznaniu:
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA
I PAWŁA, głównych patronów miasta
30 Świętych Pierwszych Męczenników
Św. Kościoła Rzymskiego
Tiątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu
Ducha Świętego:
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PA NA JEZUSA
Sobota po uroczystości N. Serca Pana Jezusa:
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny

Wsp. obowiązkowe
Wsp.

dowolne

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość
Wsp. dowolne
Wsp.

dowolne

Uroczystość

Święto
Wsp. obowiązkowe

Wsp. dowolne

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe
Uroczystość

Uroczystość
Wsp. dowolne

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe
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LIPIEC
1 Św. Ottona, biskupa
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:
Św. Ottona, biskupa, patrona archidiecezji
Z W diecezji tarnowskiej:

Wsp.

Wsp. obowiązkowe

N a jśw . M aryi Pa n n y T uchow skiej
3 Św. T o m a s z a , A p o s t o ł a

4 Św. Elżbiety Portugalskiej
W archidiecezji krakowskiej:

dowolne

Święto
Św ięto

Wsp.

dowolne

R o c z n i c a Po ś w i ę c e n i a B a z y l i k i

M etro po lita lnej w K r a k o w ie

5 Św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana
Św. Marii Gorctti, dziewicy imęczennicy
6 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7

Święto

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

8
9
10
11 Ś w . B e n e d y k t a , O p a t a ,

12

13

14
15

patrona Europy
Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika
W diecezji łomżyńskiej:
ŚW. BRUNONA BONIFACEGO
Z KW ERFURTU, BISKUPA
I MĘCZENNIKA,
głównego patrona diecezji
W archidiecezji warmińskiej:
Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika, patrona
archidiecezji
Świętych pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
W diecezji tarnowskiej:
Świętych pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta, patronów diecezji
Św. Kamila de Lellis, kapłana
Św. Henryka, cesarza
Św. Bonawentury, biskupa
i doktora Kościoła
Najśw. Maryi Panny z góry Karmel
Bł. Jadwigi, królowej
Bł. Szymona z Lipnicy, kapłana

16
17
18
19
20 Bł. Czesława, kapłana

Święto
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
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22
23
24

W archidiecezji w rocławskiej
i w diecezji opolskiej:
Bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji
Św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana
i doktora Kościoła
Św. Marii Magdaleny
Św. Brygidy, zakonnicy
Bł. Kingi, dziewicy
W diecezji tarnowskiej:
Bł. Kingi, dziewicy, patronkidiecezji

25 Ś w . J a k u b a , A p o s t o ł a
26 Świętych Joachima i Anny, rodziców NM P
W diecezji opolskiej:
ŚW. A N N Y , MATKI NAJŚW. MARYI
PA NN Y , głównej patronki
Śląska Opolskiego
27 W diecezji opolskiej:
Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny

23

Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Święto
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

28

29 Św. Marty
30 Św. Piotra Chryzologa, biskupa
i doktora Kościoła
31 Św. Ignacego z Loyoli, kapłana

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

SIERPIEŃ
1 Św. Alfonsa Marii Liguoriego,
biskupa i doktora Kościoła
2 Św. Euzebiusza z Vercełli, biskupa
3
4 Św. Jana Marii Vianneya, kapłana
5 Rocznica poświęcenia rzymskiej
Bazyliki Najśw. Maryi Panny
6 P r z e m ie n ie n ie Pa ń s k ie

7 Świętych męczenników Sykstusa II,
papieża, i Towarzyszy
Św. Kajetana, kapłana
8 Św. Dominika, kapłana
9 Bł. Teresy Benedykty od Krzyża
(Edyty Stein), dziewicy i męczennicy
10 Ś w . W a w r z y ń c a , D i a k o n a
i M ęc zennik a

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Święto

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. obowiązkowe
Święto

W diecezji pelplińskiej:
Św. W a w r z y ń c a , D ia k o n a
i M ę c z e n n i k a , patrona
diecezji

11 Św. Klary, dziewicy

Święto

Wsp. obowiązkowe

24
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11 W archidiecezji warmińskiej:
Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej
12
13 Świętych męczenników Poncjana,
papieża, i Hipolita, kapłana
W archidiecezji krakowskiej:
N ajśw . M aryi Pa n n y K alw aryjsk iej

Wsp. obowiązkowo

Wsp. dowolne
Święto

14 Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
kapłana i męczennika
Wsp. obowiązkowe
W diecezji h ie Isk o-żywiecki ej:
ŚW. M AKSYM ILIANA MARII KOLBEGO,
KAPŁANA I M ĘCZENNIKA,
głównego patrona diecezji
Uroczystość
W diecezji koszalińsko-kolobrzeskiej:
Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
kapłana i męczennika, patrona diecezji
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji gdańskiej:
R o c z n ic a Po ś w ię c e n ia K o śc io ł a
K A T E D R A L N E G O W OLIWIE

Święto

15 WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW.
MARYI P A N N Y
Uroczystość
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PA N N Y
NAJŚW. MARYI P A N N Y Z ROKITNA,
głównej Patronki diecezji
Uroczystość
16 Św. Stefana Węgierskiego, króla
Wsp. dowolne
17 Św. Jacka, kapłana
W'sp. obowiązkowe
W archidiecezji katowickiej
i w’ diecezji opolskiej:
ŚW. JACKA, KAPŁANA,
głównego patrona diecezji
Uroczystość
W archidiecezji krakowskiej:
ŚW. JA C K A , K A P Ł A N A ,

18

19
20

21
22
23

patrona archidiecezji
W archidiecezji gdańskiej:
Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
kapłana i męczennika
Św. Jana Eudesa, kapłana
Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
W Pelplinie:
ŚW. BER NA R D A, OPATA I DOKTORA
KOŚCIOŁA, głównego patrona miasta
Św. Piusa X, papieża
Najśw. Maryi Panny, Królowej
Św. Róży z Limy, dziewicy

24 Ś w . B a r t ł o m i e j a , A p o s t o ł a

Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Święto
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25 Św. Ludwika, króla
Św. Józefa Kalasantego, kapłana
26 NAJŚW. MARYI PA NN Y
CZĘSTOCHOWSKIEJ
W Częstochowie:
NAJŚW. MARYI PA NN Y
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
głównej Patronki miasta
27 Św. Moniki
28 Św. Augustyna, biskupa i doktora
Kościoła
29 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
30
31

25
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Uroczystość

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

WRZESIEŃ
1 Bł. Bronisławy, dziewicy
W diecezji opolsk iej:
Bł. Bronisławy, dziewicy, patronki diecezji
2
3 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
4 W diecezji łomżyńskiej:

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

R o c z n ic a Po ś w ię c e n ia K o ś c io ł a
K atedralnego w Łomży

Święto

5

6

7 Bł. Melchiora Grodzicckicgo,
kapłana i męczennika
W archidiecezji katowickiej:
Bł. Melchiora Grodzieckiego,
kapłana i męczennika
8 N a r o d z e n ie N ajśw . M aryi

Wsp. dowolne

Wsp. obowiązkowe
Pa n n y

W diecezji tarnowskiej:
N A R O D ZEN IE NAJŚW. MARYI
PA N N Y , głównej Patronki diecezji
W archidiecezji warmińskiej:

Święto

Uroczystość

N a r o d z e n ie N ajśw . M aryi Pa n n y
N ajśw . M aryi Pa n n y
G ietr zw a łd zk iej

9 Bł. Anieli Salawy, dziewicy
W archidiecezji krakowskiej:
Bł. Anieli Salawy, dziewicy

Święto

Wsp. dowolne
W sp. o b o w ią zk o w e

26
9
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W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
R o c z n ic a Po św ię c en ia K o ścioła
Katedralnego

w

G o r zo w ie

Święto

10
11

12 Najśw. Imienia Maryi
W archidiecezji katowickiej:
NAJŚW. MARYI P A N N Y Z PIEKAR,
głównej Patronki archidiecezji
13 Św. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Kościoła
14 PO D W Y ŻS ZE N IE K R Z Y Ż A ŚWIĘTEGO

15 Najśw. Maryi Panny Bolesnej
16 Świętych męczenników Korneliusza,
papieża, i Cypriana, biskupa
17 Św. Roberta Bellarmina, biskupa
i doktora Kościoła

Wsp. dowolne

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe
Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

18 Ś w . S t a n i s ł a w a K o s t k i , Z a k o n n i k a ,

patrona Polski i archidiecezji warszawskiej
Święto
W diecezji płockiej:
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI,
ZA KO NNIK A, głównego
patrona diecezji
Uroczystość
19 Św. Januarego, biskupa i męczennika
Wsp. dowolne
20 Świętych męczenników Andrzeja Kim
Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang
i Towarzyszy
Wsp. obowiązkowe
21 Ś w . M a t e u s z a , A p o s t o ł a
i

Ew an g elisty

Święto

22 W diecezji siedleckiej:
R o c z n ic a Po św ięc en ia K o ścioła
Katedralnego

w

Sied lc a c h

23
24
25 Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana
W Warszawie:
Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana,
patrona miasta
W archidiecezji warmińskiej:

Święto

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Ro c z n ic a Po św ię c e n ia Bazy lik i
M etro politalnej w e

Fromborku

26 Świętych męczenników Kośmy i Damiana
Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz
i Towarzyszy

Święto

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
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W diecezji kieleckiej:
R o c z n i c a Po ś w ię c e n i a B a z y l ik i
K a t e d r a l n e j w K ielc a c h

W diecezji siedleckiej:
Najśw. Maryi Panny Leśniańskiej
27 Św. Wincentego ä Paulo, kapłana
28 Św. Wacława, męczennika

Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

29 Ś w i ę t y c h A r c h a n i o ł ó w M i c h a ł a ,
G abr iela i R a f a ł a
30

Święto

Św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

PA ŹDZIER N IK
1 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy
2 Świętych Aniołów Stróżów
3 Bł. Jana z Dukli, kapłana
W archidiecezji przem yskiej:
Bł. Jana z Dukli, kapłana,
patrona archidiecezji

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

4 Św. Franciszka z A sy ż u

W sp. ob ow iązk ow e

5 W diecezji włocławskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
K atedralnej we W łocławku

6 Św. Brunona, kapłana
7 Najśw. Maryi Panny Różańcowej
8
9 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
W diecezjach kieleckiej i sandomierskiej:
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa,
patrona diecezji
W archidiecezji krakowskiej i w Sandomierzu:
Bł . W i n c e n t e g o K a d ł u b k a , B i s k u p a
10

Świętych męczenników Dionizego,
biskupa, i Towarzyszy
Św. Jana Leonardiego, kapłana

Święto

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Święto

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

11

12 W archidiecezji poznańskiej:
R o c z n ic a Po ś w ię c e n ia Ba z y l ik i
M etro politalnej

w

Po z n a n i u

Bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
14 Św. Kaliksta I, papieża i męczennika
Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Bł. Radzima Gaudentego, biskupa
15 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kościoła
13

Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowa
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15 W archidiecezji łódzkiej:
R o c z n ic a Po ś w ię c e n ia K o śc io ł a
K a t e d r a i .n e g o

w Łodzi

16 Św. Jadwigi Śląskiej
W archidiecezjach wrocławskiej
i katowickiej oraz w diecezjach
opolskiej, gliwickiej i legnickiej:
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ,
głównej patronki Śląska
i archidiecezji wrocławskiej
17 Św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika
18 Św. Ł u k a s z a , E w a n g e l i s t y
19 Świętych męczenników Jana de Brebeuf,
Izaaka Jogues’a, kapłanów,
oraz Towarzyszy
Św. Pawła od Krzyża, kapłana
20 Św.Jana Kantego, kapłana
W archidiecezji krakowskiej:
ŚW. JANA KANTEGO, KAPŁANA,
głównego patrona archidiecezji
W archidiecezji lubelskiej:
Św. Jana Kantego, kapłana,
patrona archidiecezji
21 Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
22 W diecezji sandomierskiej:
ro c zn ic a

Wsp.

Święto
obow iązkow e

Uroczystość
Wsp. o b o w i ą z k o w e
Święto

Wsp. d o w o l n e
Wsp. d o w o l n e
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość

W'sp. o b o w i ą z k o w e
Wsp. o b o w i ą z k o w e

Po ś w ię c e n i a Ba z y l ik i

K a t e d r a l n e j w Sa n d o m ie r z u

Święto

W' diecezji tarnowskiej:
R o c z n i c a Po ś w ię c e n ia Ba z y l ik i
K ated r a ln ej w T a r n o w ie

23 Ś w . Jana Kapistrana, kapłana
24 Ś w . Antoniego Marii Clareta, biskupa
25 W diecezji koszalińsko-kolobrzeskiej:
Ro c z n ic a Po św ię c en ia K o ścioła
K a t e d r a l n e g o w K o szalinie

Święto

W'sp. d o w o l n e
Wsp. d o w o l n e

Święto

26
27
28 Ś w i ę t y c h A p o s t o ł ó w S z y m o n a
i

Ju d y

Tadeusza

W diecezji siedleckiej:
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA
I JUDY TADEUSZA,
głównych patronów diecezji
29 W archidiecezji częstochowskiej:

Święto

Uroczystość

R o c z n i c a Po ś w i ę c e n i a Ba z y l i k i
M etropol ita lnej w C z ę s t o c h o w ie

Święto
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30 W archidiecezji katowickiej:
Ro c z n ic a Po św ię c en ia K ościoła
M etro po litaln eg o

K a to w ic a c h

Święto

W kościołach poświęconych, poza katedralnymi:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
W ŁASNEGO KOŚCIOŁA

Uroczystość

w

31
O statn ia niedziela października:

L IST O PA D
1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
3 Św. Marcina de Porres, zakonnika
4 Św. Karola Boromeusza, biskupa
5

Uroczystość

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

6
7
8

W diecezji płockiej:
Ro c z n ic a Po św ię c e n ia Bazy lik i
Katedralnej w

Pł o c k u

Święto

9 Ro c z n ic a Po św ię c e n ia Bazy lik i
La ter a ńsk iej

10 Św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
11 Św. Marcina z Tours, biskupa
12 Św. Jozafata, biskupa i męczennika
W diecezjach siedleckiej i drohiczyńskiej:
Św. Jozafata, biskupa i męczennika,
patrona diecezji
13 Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski
W diecezji ziclonogórsko-gorzowskicj:

Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

W sp. ob o w ią zk o w e

Wsp obowiązkowe

Ś w i ę t y c h B e n e d y k t a , Ja n a ,
M a t e u s z a , Iz a a k a i K r y s t y n a ,
Pier w szy c h M ę c z e n n ik ó w Po l sk i,

patronów diecezji
W archidiecezji poznańskiej i w diecezji
włocławskiej:

Święto

Ś w i ę t y c h B e n e d y k t a , Ja n a ,
M a t e u s z a , Iz a a k a i K r y s t y n a ,
Pier w szy c h M ę c z e n n ik ó w Polski

14
15 Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora
Kościoła

Święto

W sp. dow olne
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16 Św. Małgorzaty Szkockiej
Św. Gertrudy, dziewicy
W archidiecezji białostockiej:
NAJŚW. MARYI PANNY
OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA,
głównej Patronki archidiecezji
W archidiecezji warmińskiej oraz w diecezjach
łomżyńskiej i drohiczyńskiej:

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

Uroczystość

N a jś w . M a r y i Pa n n y O s t r o b r a m s k ie j ,
M atki M iło sierd zia

Święto

W archidiecezji wrocławskiej:
Ro c z n ic a Po św ięc en ia K ościoła
M etro politaln ego

we

W ro c ła w iu

Święto

W diecezji opolskiej:
R o c z n ic a Po ś w ię c e n ia K o śc io ł a
Katedralnego

w

O polu

17 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18 Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy
i męczennicy
W diecezji tarnowskiej:

Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Bł . K a r o l i n y K ó z k ó w n y ,

Święto

D ziew icy i M ę c z e n n ic y

19
20
21
22
23
24
25

Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik
świętych apostołów Piotra i Pawła
Bł. Salomei, dziewicy
Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
Sw. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Św. Klemensa I, papieża imęczennika
Św. Kolumbana, opata
Świętych męczenników Andrzeja
Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy
Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza, dziewicy
r

^

^

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp.

dowolne

26
27
28
29
30 Św. A n d r z e j a , A p o s t o ł a
W archidiecezji warmińskiej:
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA,
głównego patrona archidiecezji

Uroczystość

Ostatnia niedziela zwykła:
JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uroczystość

Święto
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GRUDZIEŃ
l
2 Bł. Rafała Chylińskiego, kapłana
W archidiecezji łódzkiej:
Bł. Rafała Chylińskiego, kapłana
3 Św. Franciszka Ksawerego, kapłana
4 Św. Jana Damasceńskiego, kapłana
i doktora Kościoła
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
W archidiecezji katowickiej:
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy,
patronki archidiecezji
W archidiecezji częstochowskiej
i w diecezji opolskiej:
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
5
6 Św. Mikołaja, biskupa
7 Św. Ambrożego, biskupa i doktora
Kościoła
8 NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚW. M ARYI P A N N Y
9

Wsp.

dowolne

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp.
Wsp.

dowolne
dowolne

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Wsp.

dowolne

Wsp. obowiązkowe
Uroczystość

10

11 Św. Damazego I, papieża
12 Św. Joanny Franciszki de Chantal,
zakonnicy
13 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14 Św. Jana od Krzyża, kapłana
i doktora Kościoła
15
16
17
19
20
21 Św. Piotra Kanizjusza, kapłana
i doktora Kościoła
22
23
24
25 N A R O D ZEN IE PAŃSKIE
26
27
28

Św. Sz c z e p a n a , P ie r w s z e g o M ę c z e n n i k a
Św.J a n a , A p o s t o ł a i E w a n g e l i s t y
Św.M ł o d z ia n k ó w , M ę c z e n n ik ó w

29 Św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

Wsp.

dowolne

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. dowolne

Uroczystość
Święto
Święto
Święto

Wsp. dowolne

32

Kalendarz diecezji polskich

30
31 Ś w . S y l w e s t r a I, p a p i e ż a

Wsp. dowolne

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego,
a jeżeli w danym roku nie ma takiej
niedzieli, dnia 30 grudnia:

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Święto

TEKSTY OKRESOWE

2

L G II

OKRES WIELKIEGO POSTU
Od początku oficjum Środy Popielcowej aż do W igilii Pas
chalnej opuszcza się Alleluja.

I. DO SOBOTY PIĄTEGO TYGODNIA
W oficjach okresowych od początku oficjum Środy Popiel
cowej aż do Modlitwy w ciągu dnia soboty piątego tygodnia
Wielkiego Postu włącznie:

NIESZPORY
H ym n
W oficjum niedzielnym:

1 Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,
Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
Usłysz modlitwę zroszoną łzami,
Którą wznosimy przez dni czterdzieści.
2 Patrzysz w głębinę naszego serca,
Znasz ludzką słabość i bezwład woli,
Przeto nam okaż swe miłosierdzie,
Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.
3 Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
Których chorobą są własne grzechy.
4 Udziel nam siły, niech czas pokuty
Ciało oczyści i myśl oświeci;
Złudne pokusy niech nas nie wiążą
Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.
5 Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,
Spraw, aby skrucha i umartwienie
Były owocne dla Twoich wiernych,
Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.
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W oficjum dni powszednich:
1 Dałeś nam przykład, o Jezu,
Czterdziestu dni umartwienia;
Aby w nas ducha odnowić,
Wymagasz postu i skruchy.
2 Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas obmył.
3 Zło popełnione w przeszłości
Niech Twoja łaska zniweczy;
Chroń nas od dalszych upadków
I otocz swoją opieką.
4 Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali
Na światło Nocy Paschalnej.
5 W Trójcy Jedyny nasz Boże,
Niech Ciebie wszechświat wysławia;
Pieśń nową Tobie śpiewamy
Za odrodzenie przez łaskę. Amen.
Albo:
1 Jak naród wybrany idziemy za Tobą,
Nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym
Wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki
Z krainy grzechu i śmierci.
2 Już wolni od lęku przed mieczem anioła,
Którego posłałeś, by karał opornych,
Dążymy przez wodę i wyschłą pustynię
Do ziemi Twoich obietnic.
3 Daleka wędrówka nad brzegi Jordanu
I ciężka jest walka z wrogami nadziei,
Lecz wkrótce znajdziemy ochłodę i siły
Przy zdroju krwi Zbawiciela.
4 Ufamy wytrwale, ze nam dopomożesz,
I wreszcie dojdziemy do naszej ojczyzny,
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Gdzie Ty, Miłosierny, przygarniesz do serca
Obmytych w źródle swej łaski.
5 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.
MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA
W tygodniach 1, 3 i 5 hymn Nim kres nadejdzie jasności,
s. 1205; w pozostałych tygodniach hymn Chryste, Tyś dniem
pełnym blasku, s. 1205.

WEZWANIE
W oficjum niedzielnym i dni powszednich:

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był
kuszony i ukrzyżowany.
Albo: Słuchajcie dzisiaj głosu Pana: / otwórzcie serca
na Jego wołanie.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
H ymn
W oiicjum niedzielnym:

1 Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.
2 Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.
3 Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.
4 Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę.
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I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.
5 Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.
W oficjum dni powszednich:

1 Oto teraz czas właściwy,
Dany nam przez dobroć Boga,
Aby poprzez umartwienie
Świat uleczyć ze słabości.
2 Już się zbliża dzień zbawienia,
Chrystusowym blaskiem świeci,
A skażone grzechem serca
Post nakłania do przemiany.
3 Boże, niechaj wyrzeczenia
Wzmocnią ducha oraz ciało,
Byśmy mogli pragnąć szczerze
Przyjścia dnia wieczystej Paschy.
4 Miłosierny Boże w Trójcy,
Niech Cię wielbi wszechświat cały,
My zaś odrodzeni łaską
Nowym hymnem Cię sławimy. Amen.
Albo:

1 Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie:
Panie, wysłuchaj pokornej modlitwy;
Bo jeśli winy zachowasz w pamięci,
Któż się ostoi?
2 Wszak Ty przebaczasz niewierność i błędy,
Pragniesz nas darzyć bezmiarem swej łaski,
Bo chcesz, by z pełną miłości bojaźnią
Tobie służono.
3 Więc pokładamy niezłomną nadzieję
W Twojej litości dla serc uniżonych
I wyglądamy radosnej jutrzenki
Dnia świętej Paschy.
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4 Niech Tobie, Ojcze, z Twym Synem i Duchem
Będzie na wieki majestat i chwała,
A Ty nas prowadź do zdrojów zbawienia
Drogą pokuty. Amen.
JUTRZNIA
H ymn
W oficjum niedzielnym:

1 Padnijmy twarzą na ziemię,
Błagajmy Boga ze skruchą,
Przed Sędzią łzy wylewajmy,
By Jego gniew się uśmierzył.
2 Tak często, Ojcze najlepszy,
Grzechami Cię obrażamy,
Lecz Ty się zmiłuj nad nami
I ześlij swe przebaczenie.
3 Bo chociaż bardzo niegodni,
Jesteśmy Twoim stworzeniem,
Więc wspomnij na to i pomóż
Wysławiać życiem Twe imię.
4 Od zła nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnóż swą łaską,
I uczyń Tobie miłymi
Już dziś i w całej wieczności.
5 Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Majestat będzie i chwała,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty. Amen.
W oficjum dni powszednich:

1 Sprawiedliwości słońce, Chryste,
Gdy jasność dnia przywracasz ziemi,
Niechaj ustąpi mrok duchowy
I światło cnoty nas napełni.
2 Kiedy nam dajesz czas sposobny,
Pokutą natchnij nasze serca;
Nawróć dobrocią grzesznych ludzi,
Znoszonych długo z cierpliwością.
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3 Pomóż okupić szczerą skruchą
Bezmierne winy wobec Ciebie;
Większe jest od nich miłosierdzie,
Przez które grzech odpuszczasz wszelki.
4 Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,
A jego blask odnawia wszystko,
I wielka radość nas ogarnia,
Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.
r

5 Boże Jedyny w Trójcy Świętej,
Niech Tobie będzie cześć i chwała,
My zaś, przez łaskę odrodzeni,
Wielbimy Ciebie nową pieśnią. Amen.
Albo:

1 Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
I obciążeni winami,
A niosąc w sobie bezsilną samotność,
Szukamy Twojej pomocy.
2 Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem
I nie chcesz śmierci grzesznika,
Lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze,
A przez to życie otrzymał.
3 W tym świętym czasie powrotu do Ciebie,
Gdy dajesz łaskę pokuty,
0 miłosierdzie błagamy z nadzieją
1 zło naprawić pragniemy.
4 Potężne światło,' jaśniejsze od słońca,
Którego tarcza już wschodzi,
Wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie,
W Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
W oficjum niedzielnym i dni powszednich:

Modlitwa przedpołudniowa
I lYMN

1 Przez wiarę, którą żyjemy,
Z nadzieją zawsze wytrwałą
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I mocni łaską miłości
Majestat głośmy Chrystusa.
2 Gdyż On o trzeciej godzinie
Na mękę był prowadzony,
I cierpiał wisząc na krzyżu,
By znaleźć owcę zgubioną.
3 Pokornie prośmy Jezusa,
Zbawieni Jego ofiarą,
By nas od grzechu zachował,
Gdy już darował nam karę.
4 Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Modlitwa południowa
H ymn

1 O tej godzinie Zbawiciel
Pragnienie cierpiał na krzyżu;
Niech da chwalącym Go pieśnią
Pragnienie sprawiedliwości.
2 Niech głodem prawdy ich przejmie
I zaspokoi go sobą,
By grzech odrazę w nich budził,
A cnota ich pociągała.
r
3 Niech łaska Ducha Świętego
Proszących tak usposobi,
By żądze ciała przygasły
I duch oziębły zapłonął.
4 Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
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Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Modlitwa popołudniowa
H ymn

1 Nadeszła oto godzina,
Gdy Jezus w męce umierał;
Wzywajmy Jego imienia
Pokornie prosząc o łaskę.
2 Przebaczył Jezus łotrowi
Wzruszony jego wyznaniem;
Niech także nasza modlitwa
Wyjedna nam miłosierdzie.
3 Na krzyżu śmierć pokonana,
Wróciło światło po mroku;
Niech groza grzechu przeminie,
A dusze blaskiem jaśnieją.
4 Błagajmy Ojca i Syna,
I Ducha Ich Najświętszego;
Niech Bóg otacza nas pieczą,
Gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen.
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
W dni powszednie 5 tygodnia w Godzinie czytań, Jutrzni
i Nieszporach można używać hymnów Wielkiego Tygodnia,
s. 317-320.
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Ś R O D A P O P IE L C O W A
IV tydzień psałterza
GODZINA CZYTAŃ
H y m n Oto teraz czas właściwy, s. 38.
Psalmy ze środy IV tygodnia, s. 1158.

K. Nawracajcie się i czyńcie pokutę.
w. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
I C z y ta n ie

Z Księgi proroka Izajasza
58, 1-12
O poście, który podoba się Bogu
Tak mówi Pan: Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego
przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy!
Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje
drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opusz
cza Prawa swojego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe
prawa, pragną bliskości Boga: „Czemu pościliśmy, a Ty
nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?”
Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie
zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż
pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą
pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał
zgiełk wasz na wysokości.
Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się
człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz
postem i dniem miłym Panu?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać
kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciś
nionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z gło
dnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, które
go ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko roz
kwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać
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cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy
zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzek
nie: „Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić
palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas
twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność
stanie się południem.
Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją
na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz
jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczer
pie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz
budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać
naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na za
mieszkanie.
R e spo n so r iu m

Iz 58, 6. 7. 9; Mt 25, 31. 34. 35

w. Pan mówi: t Taki post Ja wybieram: Dzielić swój
chleb z głodnym; / wprowadzić do domu biednych tuła
czy. * Wtedy zawołasz, a Pan ci odpowie; / wezwiesz
pomocy, a On rzecze: „Oto jestem”.
K. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, odezwie się do
tych po prawej stronie: „Pójdźcie, bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść” , w. Wtedy zawołasz.
II C z y t a n i e
Z listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian
(rozdz. 7, 4-8, 3; 8, 5-9, 1; 13, 1-4; 19, 2)
Czyńcie pokutę
Patrzmy uważnymi oczyma na krew Chrystusa i po
znajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro
wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu
łaskę skruchy.
Stańmy w obliczu wszystkich wieków ludzkości i zo
baczmy, że w każdym pokoleniu Pan udzielał sposob
ności do pokuty tym, którzy pragnęli się do Niego nawró
cić. Głosicielem pokuty był Noe i ci, którzy go posłuchali,
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zostali uratowani. Jonasz przepowiadał Niniwitom zagła
dę, oni jednak czyniąc pokutę za grzechy przebłagali Boga
swoimi modlitwami i choć byli bardzo daleko od Niego,
dostąpili zbawienia.
O
pokucie mówili słudzy Bożej łaski, natchnieni u
chem Świętym. Mówił o niej również pod przysięgą sam
Pan wszechrzeczy: „Na moje życie! Ja nie pragnę śmierci
grzesznika, lecz jego nawrócenia”. I dodał jeszcze to
sławne oświadczenie: „Opamiętajcie się, domu Izraela, od
waszej nieprawości. Powiedz synom mojego ludu: Jeśliby
grzechy wasze sięgały od ziemi aż do nieba, gdyby były
bardziej czerwone niż szkarłat i bardziej czarne niż po
kutny wór, a nawrócilibyście się do Mnie całym sercem
i powiedzielibyście: «Ojcze», nakłonię ku wam jako ku
narodowi świętemu ucha mego”.
Tak więc chcąc, by Jego umiłowani stali się uczest
nikami pokuty, wzmocnił ową wypowiedź aktem swej
wszechmocnej woli.
Dlatego winniśmy się ochoczo poddać tej pełnej chwa
ły i uwielbienia woli. Błagając na klęczkach miłosierdzie
Boga i Jego łaskawość, uciekajmy się do Jego zmiłowania
i zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także
zwady i zawiści, które prowadzą do śmierci.
Bądźmy zatem, bracia, pokornego ducha, wyrzekając
się wszelkiej próżności, pychy, zapamiętania i gniewu.
Czyńmy to, co zostało napisane. Mówi bowiem Duch
Święty: „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością,
siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie
przechwala swym bogactwem, lecz kto się chlubi, niech się
w Panu chlubi szukając Go i czyniąc Jego prawo i spra
wiedliwość” .
Miejmy szczególnie w pamięci słowa Pana Jezusa,
które wypowiedział pouczając o sprawiedliwości i wyro
zumiałości. Mówił zaś tak: „Bądźcie miłosierni, a dostąpi
cie miłosierdzia; przebaczajcie, aby i wam przebaczono;
tak jak wy czynicie i wam będą czynić; jak dajecie, tak
i wam będzie dane; jak sądzicie, tak sami będziecie osą
dzeni; jaką okazujecie łagodność innym, takiej i sami
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doświadczycie; jaką miarą mierzycie, taką i wam od
mierzą” .
Niech te nakazy i polecenia będą dla nas podporą,
abyśmy mogli zawsze kroczyć pokornie drogą posłuszeń
stwa Jego świętym słowom. Mówi bowiem w innym
miejscu: „Na kogóż wejrzę, jeśli nie na ubogiego i skru
szonego duchem, który drży na moje słowa?”
Będąc uczestnikami licznych i wspaniałych wydarzeń
wracajmy ustawicznie do tego pokoju, który nam został
przekazany na samym początku, a mając pilnie utkwiony
wzrok w Rodzicu i Stwórcy całego świata, przylgnijmy
mocno do Jego łaski oraz wzniosłych i przeobfitych
darów pokoju.
R espo n so r iu m

I z 55, 7; J1 2, 13; por. E z 33, 11

W. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę f i człowiek

nieprawy swoje knowania. / Niech się nawróci do Pana,
a On się nad nim zmiłuje. * Gdyż Pan, nasz Bóg, jest
łaskawy, miłosierny i lituje się na widok niedoli.
K. Pan nie pragnie śmierci grzesznika, lecz aby się
nawrócił i miał życie. w. Gdyż Pan, nasz Bóg.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Psalmy i pieśń z ich anty fonami można wziąć z piątku
III tygodnia, s. 1097.

Pwt 7, 6b. 8-9
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich
narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem bę
dącym Jego szczególną własnością, ponieważ Pan was
umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przod
kom. 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, zachowują
cym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia wzglę
dem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego.
C zy ta n ie
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RESPONSORIUM KRÓTKIE

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu
Wszechmocnego mieszka, w. Kto się w opiekę, k . Będzie
wzywał Boga, a On go wysłucha, w. W cieniu, k . Chwała
Ojcu. w. Kto się w opiekę.
Ant. do pieśni Zachariasza Kiedy pościcie, * nie
bądźcie smutni jak obłudnicy.
K.

Prośby

Dziękujmy Bogu Ojcu, który w swej łaskawości pozwala
nam dzisiaj rozpocząć czterdziestodniowe przygoto
wanie do Wielkanocy. Zanośmy do Niego błaganie,
aby w tych dniach zbawienia oczyścił mocą Ducha
Świętego nasze serca i umocnił je w miłości. Pokornie
wołajmy do Niego:
Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego.
Spraw, abyśmy się karmili każdym słowem,
— które z ust Twoich pochodzi.
Daj, abyśmy kierowali się miłością nie tylko w wielkich
sprawach,
lecz także w zwykłych okolicznościach codziennego
życia.
Naucz nas wyrzekać się rzeczy zbędnych,
abyśmy mogli przyjść z pomocą wszystkim potrze
bującym.
Spraw, abyśmy przez umartwienie ciała mieli udział
w śmierci Twojego Syna,
skoro w Nim obdarzyłeś nas nowym życiem.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć
okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do
walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chry
stusa, Twojego Syna, f który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

48

Okres Wielkiego Postu

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośću
czynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y t a n ie

Ez 18, 30b-32

Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grze
chów, 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 Iz
raela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi
Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zy ta n ie

Z a 1, 3 b -4 b

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”.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I z m a ż w sz ystkie m o je p rz e w in ie n ia .

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C z y ta n ie

p o r. D n 4, 24b

Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje
nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan
odpuści twoje grzechy.
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K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,

w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y t a n ie

F l p 2, 12b-15a

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojażnią i drżeniem,
albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania
zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i po
wątpiewali, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako
nienaganne dzieci Boże.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Wołam do Pana:* Zmiłuj się nade mną. W. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.

Ant. do pieśni Maryi Kiedy dajesz jałmużnę, * niech
twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa.
P rośby

Chwała i cześć Bogu, który przez krew Chrystusa zawarł
ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze oraz
odnawia je w Sakramencie ołtarza. Zanośmy do Nie
go 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.
Utwierdź w powołaniu tych, którzy wszystko opuścili
i poszli za Chrystusem,
aby świadczyli wobec ludzi o świętości Kościoła
i dawali przykład chrześcijańskiego życia.
Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi na swoje podobieństwo,
spraw, niech usuwają spośród siebie niesprawiedliwość
i krzywdę.
Doprowadź wszystkich błądzących do prawdy i przyjaźni
z Tobą
i naucz nas przychodzić im z pomocą.
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Wprowadź zmarłych do Twojej chwały,
spraw, aby Cię wielbili na wieki.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Ju tr/ni.

C Z W A R T E K PO P O P IE L C U
GODZINA CZYTAŃ
K. Kto rozmyśla nad prawem Pana.

w. Wyda swój owoc we właściwym czasie.
I C z y ta n ie

Początek Księgi Wyjścia

1, 1-22

Ucisk Izraela
Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przy
byli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon i Beniamin;
Dan, Neftali, Gad i Aser. Było zaś wszystkich potomków
Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.
Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie.
A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umac
niali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił.
Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał
Józefa. I rzekł do swego ludu: „Oto lud synów Izraela jest
liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw nie
mu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku
bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami
w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju”.
Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicz
nych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wów
czas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im
bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i roz
rastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egip
cjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich
prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie
i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich
prac przymuszano ich bezwzględnie.
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Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których
jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, powiedział król
egipski te słowa: „Jeśli będziecie przy porodach kobiet
hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie
chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to
zostawcie ją przy życiu”. Lecz położne bały się Boga i nie
wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy
życiu nowo narodzonych chłopców.
I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: „Cze
mu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy
życiu?” One odpowiedziały faraonowi: „Kobiety hebraj
skie nie są podobne do Egipcjanek, one są zdrowe, toteż
rodzą wcześniej, zanim zdoła przybyć do nich położna” .
Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się
coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się
Boga, również i im zapewnił On potomstwo.
Wtedy faraon wydał rozkaz całemu narodowi: „Wszy
stkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków nale
ży wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy
życiu”.
R e spo n so r iu m

R d z 15, 13-14; Iz 49, 26

w. Pan rzekł do Abrama: f „Wiedz o tym dobrze, że
twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju,
który nie będzie ich krajem, / i przez czterysta lat będą tam
ciemiężeni jako niewolnicy. * Wreszcie ześlę zasłużoną karę
na ten naród, którego będą niewolnikami.
K. Ja jestem Pan, twój Zbawca i twój Odkupiciel,
w. Wreszcie.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 6 na Wielki Post, 1-2)
Oczyszczenie religijne przez post i uczynki miłosierdzia
Najmilsi, ziemia zawsze jest pełna miłosierdzia Pana
i dla każdego wierzącego sama natura rzeczy stworzonych
stanowi lekcję, jak należy czcić Boga, skoro niebo, ziemia,
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morze i wszystko, co na nich jest, głoszą dobroć i wszech
moc Stwórcy, a cudowne piękno służebnych żywiołów
domaga się od rozumnych stworzeń należytego dziękczy
nienia.
Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę owe dni, które
zostały w sposób szczególny związane z tajemnicami
naszego zbawienia, poprzedzając w wyznaczonym sobie
porządku uroczystości paschalne, to wówczas poczujemy
się bardziej zobowiązani do dbałości o należyte przygoto
wanie w nas wewnętrznego oczyszczenia.
Właściwością bowiem paschalnych świąt jest to, że
cały Kościół cieszy się darem odpuszczenia grzechów,
które dokonuje się nie tylko u nowo ochrzczonych, ale
również u tych wszystkich, którzy już dawno zaliczają się
w poczet przybranych dzieci Bożych.
.1 chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim ob
mycie wodą odrodzenia, to jednak każdy z nas musi
ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a że wśród
stopni duchowego postępu nie istnieje nigdy taki, którego
by już nie można było przekroczyć, trzeba sobie zadać
trud, by w dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się
obarczony grzechami starego człowieka.
Dlatego też, najmilsi, aczkolwiek w każdym czasie win
niśmy się okazywać chrześcijanami, teraz należy o to dbać
w sposób szczególny, tak aby sięgający tradycji apostol
skiej okres przygotowania paschy wypełnić postem, przeja
wiającym się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych
pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami.
Ze świętą zaś i ze wszech miar godną polecenia prak
tyką postu należy łączyć dzieła miłosierdzia wyrażające
się w różnorakiej formie, aby w ten sposób wszyscy wierni
czuli się równi, mimo zachodzących różnic w ilości posia
danych dóbr materialnych.
Miłość bowiem, którą mamy świadczyć równocześnie
Bogu i bliźniemu, nigdy nie jest ograniczona takimi
przeszkodami, aby nie mogła chcieć dobrze czynić dru
gim. Gdy aniołowie mówią: „Chwała na wysokości Bogu.
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli", oznacza to, że
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każdy, kto z miłością współczuje ludziom obarczonym
różnymi cierpieniami, staje się błogosławiony nie tylko
dzięki zdobytej cnocie życzliwości, ale i przez udzielony
mu dar pokoju.
Dzieła zaś miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają
całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki mi
łości. Toteż nie tylko bogaci, ale nawet średnio zamożni
i ubodzy mają możność udzielania pomocy potrzebującym
i w ten sposób zbiorowy wysiłek wszystkich w czynieniu
dobra ma równą wartość, mimo że nie wszyscy mogą być
jednakowo hojni.
R e spo n so r iu m

w. Post otwiera nam t bramę nieba. Rozpocznijmy go
więc modląc się i błagając Boga, * Abyśmy razem
z Chrystusem triumfowali w dniu zmartwychwstania.
K. Okażmy się we wszystkim sługami Boga. w. Abyśmy.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
C zy ta n ie

p o r . 1 K r i 8,

51-53a

Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem.
Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego
sługi i błaganie Twego ludu, Izraela, abyś nas wysłuchał,
ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś
sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu, * Nie
bądź na nas zagniewany na wieki. W. Przebacz, Panie.
K. Wyzwól nas, Boże, i odpuść nam grzechy. W. Nie bądź
na nas. K. Chwała Ojcu. W. Przebacz, Panie.
Ant. do pieśni Zachariasza Jeśli kto chce pójść za
Mną, * niech się zaprze samego siebie; / niech weźmie
krzyż swój / i niech Mnie naśladuje.
K.
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P rośby

Uwielbiajmy dobroć Boga, który objawił nam siebie
w Chrystusie, i z głębi serca wołajmy do Niego:
Pamiętaj, Panie, o swoich dzieciach.
Daj nam coraz bardziej poznawać tajemnicę Kościoła,
niechaj on doprowadzi nas i wszystkich ludzi do
wiecznego zbawienia.
Przyjacielu ludzi, spraw, abyśmy przyczyniali się do
wzrostu wspólnego dobra ludzkości
i we wszystkim szukali najpierw Twojego królestwa.
Spraw, aby nasze pragnienia zawsze się zwracały ku
Chrystusowi,
— który stał się dla nas źródłem żywej wody.
Odpuść nam nasze nieprawości
i prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem
nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, t aby każde nasze
działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdo
wało dopełnienie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y t a n ie

I z 55 , 6 -7

Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą
drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się
nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Pwt 30, 2-3a
Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał
Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty,
i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy,
sprawi twój Pan Bóg, że powrócisz ze swego wygnania
i zlituje się nad tobą.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
C zy tanie

W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Hbr 10, 35-36
Nie pozbywajcie się waszej nadziei, która ma wielką
zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście speł
niając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
Czy ta n ie

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar

dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Jk 4, 7-8. 10
Bądźciepoddani Bogu,przeciwstawiajcie
się nato
miast diabłu, aucieknieod was.
Przystąpcie bliżej do
Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesz
nicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uniżcie się przed
Panem, a On was wywyższy.
Czy ta n ie

R espon so rium k r ó t k ie
K. Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
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Ant. do pieśni Maryi Kto straci swe życie z mego
powodu, * znajdzie je w wieczności.
P rośby

Wysławiajmy miłosierdzie Boga, który nas oświeca łaską
Ducha Świętego, abyśmy postępowali w wierze i spra
wiedliwości. Módlmy się i wołajmy:
Napełniaj życiem swój lud odkupiony.
Panie, Ty jesteś źródłem i dawcą wszelkiej świętości,
przez tajemnicę Eucharystii coraz ściślej zespalaj
z Chrystusem biskupów, kapłanów i diakonów:
niechaj rozbudzą w sobie łaskę, którą przez włożenie
rąk otrzymali od Ciebie.
Naucz wiernych godnie i czynnie przystępować do stołu
Bożego słowa i Ciała Chrystusowego,
aby zachowywali w życiu i postępowaniu to, co otrzy
mali przez wiarę i sakramenty.
Daj, abyśmy cenili godność każdego człowieka, odkupio
nego krwią Twojego Syna,
i szanowali wolność sumienia naszych braci.
Spraw, aby ludzie powściągnęli nieumiarkowaną żądzę
posiadania dóbr doczesnych
i byli gotowi przychodzić z pomocą potrzebującym.
Zmiłuj się nad wiernymi, których dzisiaj wezwałeś do
siebie z tego świata;
obdarz ich wieczną szczęśliwością.
Ojcze nasz.
M odlitw a jak w Jutrzni.
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K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
W. Bo łaskawy jest i miłosierny.
I C z y ta n ie

Z Księgi Wyjścia
Urodzenie i ucieczka Mojżesza

2, 1-22

Piątek po Popielcu

57

W owych dniach pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż
pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc,
że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie
mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu,
powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy w nią dziecko,
umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała
z dala, aby widzieć, co się z nim stanie.
A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej
służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spo
strzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją
przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to
płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: „Jest
on spośród dzieci Hebrajczyków”. Jego siostra rzekła
wtedy do córki faraona: „Chcesz, a pójdę zawołać ci
karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?” „Idź” - powiedziała jej córka
faraona.
Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka.
Córka faraona tak jej powiedziała: „Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę” . Wówczas
kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec pod
rósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak
syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: „Bo wydobyłam go
z wody”.
W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić
swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też
Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka.
Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma
nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł
znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze
sobą. I rzekł do winowajcy: „Czemu bijesz swego roda
ka?” A ten mu odpowiedział: „Któż cię ustanowił naszym
przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak
zabiłeś Egipcjanina?” Przeląkł się Mojżesz i pomyślał:
„Z całą pewnością sprawa się ujawniła”.
Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić
Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się
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do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni.
A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one,
naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce
swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz
wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce.
A gdy wróciły do Reuela, swego ojca, on je zapytał:
„Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie?” Odpowiedziały:
„Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też
wody dla nas i napoił nasze owce”. Rzekł wówczas do
córek: „A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego
człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem”.
Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten
dał mu Seforę, swoją córkę, za żonę. I urodziła mu syna,
a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: „Jestem cudzo
ziemcem w obcej ziemi”.
R e spo n so r iu m

Hbr 11, 24-25. 26. 27

w. Przez wiarę Mojżesz, f kiedy dorósł, nie chciał, aby
go uważano za syna córki faraona; / wolał raczej cierpieć
z ludem Bożym, / niż używać przemijających rozkoszy
grzechu; * Gdyż patrzył na przyszłą zapłatę.
K. Uważał za większe bogactwo znoszenie zniewag dla
Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu i przez wiarę
opuścił Egipt. w. Gdyż patrzył.
II C z y t a n i e
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Homilia 6, O modlitwie)
Modlitwa światłem duszy
Modlitwa i rozmowa z Bogiem stanowi najwyższe dobro.
Jest bowiem źródłem zjednoczenia i jedności z Panem, i po
dobnie jak oczy cielesne patrząc na światło zostają oświeco
ne, tak samo i duch zatopiony w Bogu doznaje oświecenia
Jego nieomylnym światłem. Chodzi tu oczywiście o modli
twę, która nie jest tylko przyzwyczajeniem, ale wypływa z
głębi duszy, modlitwę, która nie ogranicza się do określonych
godzin, lecz trwa nieustannie, zarówno w dzień, jak i w nocy.
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Myśl bowiem nasza winna być zwrócona ku Bogu nie
tylko w czasie modlitewnego skupienia, ale również wtedy,
gdy oddajemy się zajęciom zewnętrznym, jak troska ubo
gich, pielęgnowanie chorych itp., lub gdy wykonujemy ja
kieś inne pożyteczne dzieła dobroczynne. Wówczas także
nasze myśli i pragnienia powinny tkwić w Bogu, aby to, co
czynimy, było zaprawione solą Bożej miłości, dzięki której
stałoby się przyjemnym pokarmem dla Pana wszechrzeczy.
Jeżeli takiej modlitwie poświęcimy większość naszego cza
su, to przez całe życie będziemy korzystać z zysku, który
z niej wypływa.
Modlitwa jest światłem duszy, prawdziwym poznaniem
Boga i pośredniczką między Nim a ludźmi. Uniesiony
przez modlitwę duch ludzki osiąga wyżyny nieba i obej
muje Boga niewypowiedzianym uściskiem, pożądając Bos
kiego mleka, jak dziecko przywołujące płaczem swoją mat
kę. Przedstawia własne pragnienia, a otrzymuje dary nie
wypowiedzianie doskonalsze od wszelkiej widzialnej rze
czywistości.
Modlitwa, czcigodna przed Bogiem pośredniczka, ra
duje ducha ludzkiego i uspokaja jego poruszenia. Nie myśl
jednak, że modlitwa, o której mówię, polega na słowach.
Jest ona bowiem przede wszystkim pragnieniem zwróco
nym ku Bogu, niewysłowionym przywiązaniem się do
Niego i nie pochodzi od człowieka, ale stanowi dar Bożej
łaski. Dlatego to Apostoł mówi: Gdy „nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami
w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.
Jeżeli Pan udzieli komuś daru takiej modlitwy, ten
posiada nieprzebrane bogactwo i pokarm niebieski nasy
cający duszę. Kto skosztuje tego pokarmu, ten zapłonie
wiecznym pragnieniem Boga jak najgorętszym ogniem,
który będzie trawił jego ducha.
Uprawiając ze szczerością modlitwę przyozdabiaj swój
dom skromnością i pokorą, aby jaśniał światłem sprawied
liwości. Upiększaj go dobrymi czynami jak wyborną blachą
błyszczącą, a w miejsce murów i ozdobnych kamieni uświet
nij go wiarą oraz wielkodusznością. Ponad tym wszystkim
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niech się wznosi modlitwa jako uwieńczenie domowego
budynku, który wznosisz dla Pana. W tym wspaniałym,
królewskim pomieszczeniu przyjmiesz Tego, którego obraz
już posiadasz w świątyni swojej duszy dzięki Jego łasce.
5, 20; M t 8, 25
w. Czemu chcesz nas zapomnieć na zawsze? f Po
wszystkie dni nas opuścić? * Nawróć nas, Panie, a wró
cimy do Ciebie.
K. Panie, ratuj nas, giniemy, w . Nawróć nas.
Modlitwa jak w Jutrzni.
R espo nso rium

Lm

JU T R Z N IA

53, 11 b-12
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę
Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że
siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy
przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za
przestępcami.
Czy tan ie

R esponsorium

Iz

k r ó tk ie
*

*

Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przy
prowadzić do Boga. w. Chrystus. K. Poniósł śmierć na
ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. w. Aby
nas przyprowadzić. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Przyodziej nagiego, któ
rego ujrzysz, * i nie gardź twoim bliźnim. / Wtedy twoje
światło wzejdzie jak zorza, / a twoja sprawiedliwość po
przedzać cię będzie.
Prośby

Błagajmy Chrystusa Zbawiciela, który nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
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Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok
został przebity włócznią żołnierza,
— ulecz nasze rany.
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte
dzieła pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom
towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. Przez naszego
Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y ta n ie

I z 55, 3

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchaj
cie Mnie, a wasza dusza żyć będzie. Zawrę z wami wieczy
ste przymierze, potwierdzę łaski dane Dawidowi.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.

Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zytanie

por. Jr 3, 12. 14a

Nawróćcie się do Mnie, a nie okażę wam surowego
oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na
wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym
Panem.
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Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
K.

Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Jk 1, 27

C z y t a n ie

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wy
raża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utra
pieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od
wpływów świata.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y

Jk 5, 16. 19-20

C zy ta n ie

Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się je
den za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bracia moi,
jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go
nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje
liczne grzechy.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Goście weselni wtedy będą
pościli, * kiedy zabiorą im oblubieńca.
k.

P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który umierając zniwe
czył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił
nam życie. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
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Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
— i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
— i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpliwości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA PO POPIELCU
GODZINA CZYTAŃ
K. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła,
w. Aby jawne były jego uczynki.
I C z y ta n ie

Z Księgi Wyjścia

3, 1-20

Powołanie Mojżesza i objawienie imienia Pana
W owych dniach, gdy Mojżesz pasał owce swego
teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego
razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej
Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu
ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew
płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: „Podejdę, żeby
się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew
się nie spala?” Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził,
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żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:
„Mojżeszu, Mojżeszu!” On zaś odpowiedział: „Oto jes
tem” . Rzekł mu Bóg: „Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały
z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”.
Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem twego ojca, Bo
giem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Moj
żesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu
mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na
ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby
go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do
ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w
mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło
wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem
się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto
teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud,
Izraelitów, z Egiptu”.
A Mojżesz odrzekł Bogu: „Kimże jestem, bym miał iść
do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?” A On
powiedział: „Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja
cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu
z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze” .
Mojżesz zaś rzekł do Boga: „Oto pójdę do Izraelitów
i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz
gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam
powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Jestem,
który jestem” . I dodał: „Tak powiesz synom Izraela:
«Jestem» posłał mnie do was”. Mówił dalej Bóg do
Mojżesza: „Tak powiesz Izraelitom: Jestem Bóg ojców
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał
mnie do was. To jest moje imię na wieki i to jest moje
zawołanie na najdalsze pokolenia.
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im:
Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama,
Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, i powiedział: Nawiedziłem was
i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem
więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do
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ziemi Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni
tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi
z Izraela do króla egipskiego, i powiecie mu: Pan, Bóg
Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę
trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu
Bogu naszemu.
Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli wam wyjść
z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemoż
ną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami,
jakich tam dokonam, a wypuści was”.
Wj 3, 14; Iz 43, 11

R espo nso rium

w. Powiedział Bóg Mojżeszowi: t Jestem, który je
stem. * Tak powiesz synom Izraela: «Jestem» posłał mnie
do was.
K. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma innego
zbawcy, w. Tak powiesz.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 4, 13, 4 - 14, 1)
Przyjaźń z Bogiem
Pan nasz, Słowo Boże, najpierw przyciągnął ludzi do
służby Ojcu, a potem uwolnił tych, którzy byli Jemu
poddani, jak to sam powiedział swoim uczniom: „Już was
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem
wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. Bo przyjaźń
z Bogiem darzy nieśmiertelnością tych, którzy ją zdoby
wają.
Bóg uformował na początku Adama nie dlatego, by
potrzebował człowieka, lecz by miał kogoś, komu mógłby
udzielić swoich darów. Albowiem nie tylko przed stworze
niem Adama, ale zanim jeszcze cokolwiek zaczęło istnieć,
Słowo już wielbiło Ojca trwając w Nim i samo doznawało
chwały od Ojca zgodnie z tym, co słyszymy z ust tego
3

LG II
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Słowa: „Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą
miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”.
Przynaglając nas do tego, byśmy szli za Nim, Bóg nie
potrzebuje naszej posługi. On chce nas jedynie zbawić. Iść
bowiem za Zbawicielem znaczy tyle samo, co mieć udział
w zbawieniu, podobnie jak iść za światłem, to tyle samo,
co być zanurzonym w świetle.
Ci, którzy chodzą w świetle, nie oświecają przecież
światła, lecz światło ich oświeca i opromienia. Oni sami
nic nie przydają światłu, otrzymują zaś od niego to
dobrodziejstwo, że poruszają się w jego blasku.
Podobnie ma się rzecz z naszą służbą Bogu, która Mu
nic nie przydaje i której On bynajmniej od nas nie potrze
buje. Tym jednak, którzy idą za Nim i służą Mu, Bóg daje
życie, niezniszczalność i wieczną chwałę. Udziela im
swoich darów za to, że Mu służą i że idą za Nim, sam nie
przyjmując od nich niczego: Jest bowiem bogaty, dosko
nały i nie ma żadnych potrzeb.
Jeżeli zaś wymaga od ludzi służby, to robi to dlatego,
że będąc dobry i miłosierny, pragnie udzielać swoich
dobrodziejstw tym, którzy trwają w Jego służbie. O ile
bowiem Bóg nie potrzebuje nikogo, o tyle człowiek nie
obejdzie się bez wspólnoty z Bogiem.
Chwałą człowieka jest trwanie w Bożej służbie. Dlate
go to Pan powiedział swoim uczniom: „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem”, dając im przez to do
zrozumienia, że to nie oni przyczynili Mu chwały idąc za
Nim, lecz sami doznali chwały od Syna Bożego podążając
za Nim. Stąd przy innej okazji rzekł: „Chcę, aby ci byli ze
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją”.
R espo n so r iu m

Pwt 10, 12; Mt 22, 38

w. Tego żąda t od ciebie Pan, Bóg twój: * Byś się bał
Pana, Boga swojego; / miłował Go i służył Panu, Bogu
twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy.
K. To jest największe i pierwsze przykazanie, w. Byś
się bał.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
C z y t a n ie

I z 1, 16-18

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych
uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło.
Zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedli
wość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sie
rocie, stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze
Mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak
szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak
purpura, staną się jak biała wełna.
R e s p o n s o r iu m k r ó t k ie

Jałmużna uwalnia od śmierci. * Ona oczyszcza
z każdego grzechu, w. Jałmużna uwalnia. K. Woda gasi
płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna, w. Ona oczysz
cza. K. Chwała Ojcu. w. Jałmużna uwalnia.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Gromadźcie sobie skarby
w niebie, * gdzie rdza i mól ich nie zniszczą.
P rośby

Zawsze i wszędzie składajmy dziękczynienie Chrystusowi,
który nas zbawia, i z ufnością zanośmy do Niego
nasze błagania:
Niech Twoja laska przyniesie nam pomoc.
Daj, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu,
jako żywe mieszkanie Ducha Świętego.
Naucz nas już od rana służyć naszym braciom,
i przez cały dzień we wszystkim pełnić Twoją wolę.
Spraw, abyśmy szukali pożywienia, które zapewnia życie
wieczne,
jakiego nam hojnie udzielasz.
Niech Twoja Matka, ucieczka grzeszników, wstawia się
za nami,
abyś łaskawie przebaczył nam winy.
Ojcze nasz.
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M odlitw a

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na
naszą słabość w walce z mocami ciemności * i wyciągnij
w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez naszego
Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

A p 3, 19-20

Wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zy ta n ie

I z 44, 21-22

Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem
ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie.
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia
jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
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Ga 6, 7b-8
Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje,
to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

C zy tan ie

1 N IE D Z IE L A W IE L K IE G O P O S T U
I tydzień psałterza
I NIESZPORY

Hymn

s

.

35.

1 ant. Przyjmij nas, Panie, * stojących przed Tobą
w duchu pokory i z sercem skruszonym; / niech nasza
ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, /
aby się Tobie podobała.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 839.

2 ant. W owym dniu będziesz wzywał Pana * i On cię

wysłucha, / zawołasz, a On ci odpowie: Oto jestem.
3 ant. Chrystus umarł za nasze grzechy, * sprawied
liwy za niesprawiedliwych, / aby nas przyprowadzić do
Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale został powołany do
życia przez Ducha.
C zy tan ie

2 Kor 6, l-4a

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno
łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym
wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci
z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień
zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia,
aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko oka
zujemy się sługami Boga.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrze
szyliśmy przeciw Tobie. w. Wejrzyj. K Wysłuchaj, Chry
ste, naszego wołania, w. Bo zgrzeszyliśmy, k . Chwała
Ojcu. w. Wejrzyj.
K.

Ant. do pieśni Maryi Nie samym chlebem żyje czło
wiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Godzina czytań

71

P rośby

Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem.
Uwielbiajmy Go i błagajmy:
Udzielaj życia swojemu ludowi.
Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim
oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli dzielić radość z ty
mi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą,
— aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość.
Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi
braćmi, służyli w nich Tobie
i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym.
Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci,
spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili
do życia przez wiarę i pokutę.
Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstę
powało w Twoje ślady
— za przykładem Maryi Dziewicy i świętych.
Niechaj zmarli powstaną w Twojej chwale
— i na wieki cieszą się Twoją miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne
ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajem
nicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte
życie. Przez naszego Pana.
G O D Z IN A CZYTA Ń

K. Nie samym chlebem żyje człowiek.
w. Lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
I C zy ta n ie

Z Księgi Wyjścia

5, 1 - 6, 1

Ucisk ludu
W owych dniach Mojżesz i Aaron udali się do faraona
i powiedzieli mu: „Tak powiedział Pan, Bóg Izraela:
Wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku
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mojej czci”. Faraon odpowiedział: „Kimże jest Pan, abym
musiał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie
znam Pana i nie wypuszczę Izraela". Rzekli: „Bóg He
brajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy
dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu,
by nas nie nawiedził zarazą lub mieczem". Na to odpowie
dział im król egipski: „Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie,
chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do wa
szych robót”. I powiedział jeszcze faraon: „Oto lud kraju
teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy”.
Tego samego dnia taki rozkaz wydał faraon dozorcom
robót ludu i pisarzom: „Nie będziecie więcej dostarczać
ludowi słomy do wyrabiania cegły, jak poprzednio. Odtąd
niech sami się starają o słomę. Wyznaczycie zaś im tę
samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniej
szając; ponieważ są leniwi, wołają przeto: «Pójdźmy zło
żyć ofiarę naszemu Bogu». Praca tych ludzi musi się stać
cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym
wieściom”.
Wyszli więc dozorcy robót ludu razem z pisarzami
i ogłosili ludowi: „Tak rozkazał faraon: Nie dostarczę wam
więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją
możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakaza
nych świadczeń”. I rozproszył się lud po całej ziemi egip
skiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Dozorcy zaś robót
przynaglali i mówili: „Winniście wykonać w każdym dniu
codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy dostarczano wam
słomy”. Bito pisarzy spośród Izraelitów, których dozorcy
robót faraona ustanowili nad nimi, mówiąc: „Czemu nie
wykonaliście powinności waszej i nie dostarczyliście cegieł
ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak poprzednio?”
Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do faraona
i narzekali mówiąc: „Czemu postępujesz w ten sposób
z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy twoim sługom
i mówią nam: «Róbcie cegły». Oto twoi słudzy są bici,
i winę przypisuje się ludowi”. Faraon im odpowiedział:
„Jesteście bardzo leniwi, i dlatego mówicie: «Chcemy
wyjść, by złożyć ofiarę Panu». Teraz idźcie, ale do pracy!
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Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość
cegieł'1. Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe
z powodu rozkazu: „Nie umniejszajcie nic z dziennego
wyrobu cegieł”. Gdy wychodzili od faraona, spotkali
Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali. I powiedzieli
do nich: „Niechaj Pan wejrzy na was i osądzi, gdyż
naraziliście nas na niesławę u faraona i jego dworzan. Wy
to podaliście miecz w ich rękę, aby nas zabijali”.
Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział: „Panie,
czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie
wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do faraona, by
przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym
ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu”.
Pan rzekł wtedy do Mojżesza: „Teraz ujrzysz, co
uczynię faraonowi. Zmuszony mocną ręką, wypuści ich
i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju” .
R esponsorium

Wj 5, 1. 3

w. Udał się Mojżesz t do faraona i powiedział mu: /
Tak powiedział Pan, Bóg Izraela: * Wypuść mój lud, aby
urządził na pustyni uroczystość ku czci mojej.
K. Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie
mówiąc: w. Wypuść.
II C z y t a n i e
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 61, 2-3)
W Chrystusie byliśmy kuszeni
i w Nim zwyciężyliśmy diabla
„Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na mo
dlitwę moją”. Kto to mówi? Jakby jeden. Zobacz jednak
czy jeden: „Od krańców ziemi wołałem do Ciebie, gdy
było zatrwożone moje serce” . A więc już nie jeden.
Dlatego wszakże jeden, że jeden jest Chrystus, którego
wszyscy jesteśmy członkami. Jakiż to bowiem „jeden"
człowiek woła od krańców ziemi? Woła od tych krańców
nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o którym powiedziano
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samemu Synowi: „Żądaj ode mnie, a dam Ci narody
w twe dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi”.
A zatem ta posiadłość Chrystusowa, to dziedzictwo
Chrystusowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chry
stusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od krańców
ziemi. O co zaś woła? O to, o czym powiedziałem wyżej:
„Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę
moją; od krańców ziemi wołałem do Ciebie”. O to woła
łem „od krańców ziemi”, to znaczy zewsząd.
Ale dlaczego o to wołałem? Bo „zatrwożone było moje
serce”. Oznacza to, że ciało Chrystusa, które tworzą na
ziemi wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane
jest wielkiej pokusie.
Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może
trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy
dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie
może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca
chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś od
nosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wów
czas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela.
Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony,
ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem
nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał prze
mienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł,
zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd po
dążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki.
Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy po
zwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą
w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu.
Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie
bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie
ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął
dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; od ciebie
przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od
ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo.
Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwycię
żamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie
dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś
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w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus
mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie
był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie.
Jr 1, 19; 39, 18
W. Będą walczyć przeciw tobie, t ale nie zdołają cię
zwyciężyć, * Gdyż Ja jestem z tobą, aby cię ochraniać.
K. Nie będziesz zabity mieczem, a swoje życie mieć
będziesz jako zdobycz, w. Gdyż Ja jestem.
Modlitwa jak w Jutrzni.
R espo nso rium

JU TRZN IA

H ym n Padnijmy twarzą na ziemię, s. 39.
1 ant. Będę Cię wielbił przez całe me życie * i wzniosę
ręce w imię Twoje, Panie.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.
2 ant. Hymn zaśpiewajmy * i wywyższajmy Boga na
wieki.
3 ant. Pan swój lud miłuje, * pokornych wieńczy zwy
cięstwem.
9b. lOb
Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie
bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni,
bo radość w Panu jest waszą ostoją.

Czy ta n ie

R espo nso rium

N e 8,

krótkie

Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
W. Chryste. K. Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.
Ant. do pieśni Zachariasza Duch wyprowadził Jezusa
na pustynię, * aby kuszony był przez diabła. / A gdy
przepościł czterdzieści dni i nocy. / głód potem odczuwał.
K.

P rośby

Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wy
służył nam ten czas zbawienia. Z pokorą zanośmy do
Niego nasze prośby:
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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 wszyst
kich ludzi.
Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej spo
łeczności,
a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny.
Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca,
abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze
świętości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne
ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajem
nicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte
życie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Hymn

s

.

40.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Czy tanie

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.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Czy ta n ie

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

Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Pwt 4, 29-31
Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znaj
dziecie 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 miło
siernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie
zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.
C zy ta n ie

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
Hymn

s

.

35.

1 ant. Panu, Bogu swojemu, będziesz oddawał po
kłon * i Jemu samemu służyć będziesz.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 853.
2 ant. Oto teraz czas upragniony, * oto teraz jest dzień
zbawienia.
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3 ant. Oto idziemy do Jerozolimy * i spełni się wszstk /
co napisali prorocy o Synu Człowieczym.
1 Kor 9, 24-25
Zawodnicy, którzy biegną na stadionie, wszyscy wpraw
dzie 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.
C z y t a n ie

R e spo n so r iu m k r ó tk ie

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrze
szyliśmy przeciw Tobie. w . Wejrzyj. K. Wysłuchaj, Chry
ste, naszego wołania, w . Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała
Ojcu. w . Wejrzyj.
Ant do pieśni Maryi Czuwaj nad nami, Zbawicielu, *
by nas nie pochwycił przebiegły kusiciel; / Ty bowiem
jesteś naszą odwieczną pomocą.
K.

P rośby

Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój
lud do nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwają
ce 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 na
rodu 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 ducho
wej budowli Kościoła.
Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do
pokuty mieszkańców Niniwy;
mocą swego słowa zwróć ku sobie serca grzeszników.
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Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrys
tusa Sędziego
— i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PO NIEDZIAŁEK
GODZINA CZYTAŃ
K. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii.
W. Zbliżyło się bowiem królestwo Boże.
I C z y t a n ie

Z Księgi Wyjścia

6, 2-13

Drugi opis powołania Mojżesza
W owych dniach Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powie
dział mu: „Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi,
Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego
imienia, Jahwe, im nie objawiłem. Ponadto ustanowiłem
też moje przymierze z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj
ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także
usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli
robotami, i wspomniałem na moje przymierze.
Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan.
Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z nie
woli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez
surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam
Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem
was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do
ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abraha
mowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność.
Zaiste, Ja jestem Pan!”
Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich
słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót.
Pan powiedział do Mojżesza: „Idź i powiedz farao
nowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze
swego kraju”. Mojżesz wymawiał się przed Panem mó-
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wiąc: „Jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże faraon
będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trud
ność?” Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im
rozkaz dla Izraelitów i dla faraona, króla egipskiego, aby
pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej.
por. 1 P 2, 9. 10; por. Wj 6, 7. 6
w. Wy jesteście t wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, / narodem świętym, ludem Bogu na włas
ność przeznaczonym; / wy, którzyście byli nie-ludem,
teraz zaś jesteście ludem Bożym. * Wezmę sobie was za
mój lud i będę wam Bogiem.
K. Ja jestem Pan. Uwolnię was od jarzma egipskiego
i wybawię wyciągniętym ramieniem, w. Wezmę sobie.
R e spo n so r iu m

II C z y t a n i e
Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa
(Kazanie 14, O miłości ubogich, 23-25)
Okazujmy sobie nawzajem dobroć Boga
Zastanów się, skąd masz to, że istniejesz i oddychasz,
że myślisz i posiadasz zdrowe rozeznanie, a najwięcej to,
że poznajesz Boga, spodziewasz się królestwa niebieskiego
i kontemplacji chwały, którą teraz widzisz jakby w zwier
ciadle i niejasno, potem zaś będziesz ją oglądał w sposób
bardziej czysty i doskonalszy. A skąd masz to, że jesteś
synem Bożym i współdziedzicem Chrystusa, a odważę się
nawet powiedzieć, że i bogiem - skąd to wszystko wziąłeś
i od kogo?
Albo, jeśli już mam mówić o tych małych i widzialnych
rzeczach, to z czyjejże to hojności i łaski oglądasz piękno
nieba, bieg słońca, tarczę księżyca, mnóstwo gwiazd,
a w tym wszystkim podziwiasz ład i harmonię tak wyra
ziście zachowaną, jak w lirze?
Kto ci zsyła deszcz, uczy cię uprawy roli i darzy cię
pokarmem? Kto wtajemnicza cię w różne sztuki, tworzy
dla ciebie prawa i państwa pozwalając ci prowadzić życie
spokojne i pełne wysublimowanej kultury? Kto daje ci się
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cieszyć przyjaźnią i zażyłością z tymi, którzy są z tobą
złączeni więzami pokrewieństwa?
Skąd masz to, że jedne spośród zwierząt, te oswojone,
są ci uległe, a inne zostały przeznaczone dla ciebie na
pokarm?
Kto cię ustanowił królem i panem wszystkich rzeczy,
jakie są na ziemi?
Któż, żebym już nie wyliczał szczegółowo, obdarował
cię tak hojnie tym wszystkim, czym człowiek góruje nad
innymi żywymi stworzeniami?
Nie jestże to Bóg, który przede wszystkim i za wszy
stko żąda od ciebie miłosierdzia? Czy więc nie będziemy
się musieli wstydzić, że za to, co już otrzymaliśmy i czego
się jeszcze spodziewamy, nie byliśmy zdolni nawet do tego
jednego, by odwzajemnić się miłosierdziem? Jeżeli On,
choć jest Bogiem i Panem, nie wstydzi się nazywać naszym
Ojcem, to czyż my wyprzemy się tych, z którymi łączy nas
wspólne pokrewieństwo?
Nigdy, bracia i przyjaciele moi, nigdy nie dopuścimy
się tego, byśmy mieli źle szafować dobrami, jakie otrzy
maliśmy z Bożej hojności. W przeciwnym bowiem razie
moglibyśmy usłyszeć Piotra mówiącego: „Wstydźcie się
wy, którzy zatrzymujecie sobie cudzą własność i naśladuj
cie sprawiedliwość Boga, a nikt nie będzie ubogi".
Obyśmy się nie trudzili gromadzeniem i składaniem
pieniędzy, podczas gdy inni cierpią niedostatek, bo wów
czas słusznie mógłby z nas szydzić prorok Amos słowami
cierpkimi i pełnymi groźby: „Dalejże, wy wszyscy, którzy
mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, abyśmy mogli
sprzedawać, i szabat, byśmy otwarli spichrze?"
Naśladujmy to pierwsze i najwyższe prawo Boga, który
zsyła deszcz zarówno na sprawiedliwych, jak i na grzeszni
ków, i sprawia, że słońce wschodzi jednakowo dla wszyst
kich. On udostępnia rozległe obszary ziemi, źródła, stru
mienie i lasy wszystkim stworzeniom lądowym. Dla ptaków
przeznaczył powietrze, wodę zaś dla mieszkańców wód,
a wszystkim udziela hojnie niezbędnych środków do ży
cia, które nie podlegają niczyjej władzy, nie są określone
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żadnym prawem ani też porozdzielane granicami. Aby zaś
okazać bogactwo swej dobroci i równością daru podkreślić
równość natury, sprawił, że są one wspólne dla wszystkich
i bardzo obfite, a przy tym nie wykazują żadnych braków.
Łk 6, 35; Mt 5, 45; Łk 6, 36
W. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, f czyńcie dobrze
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając; / tak
będziecie synami Ojca waszego, * który sprawia, że Jego
słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, / i zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
K. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
W. Który.
Modlitwa jak w Jutrzni.
R e s p o n s o r iu m

JUTRZNIA

Wj 19, 4-6a
Wyście widzieli, jak niosłem was na orlich skrzydłach
i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie będziecie
słuchać mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie
moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów,
gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym.

C z y ta n ie

R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Odkupiłeś nas, Panie, * Z każdego pokolenia, języka,
ludu i narodu, w . Odkupiłeś nas. K. Uczyniłeś nas kró
lestwem i kapłanami dla naszego Boga. w . Z każdego.
K. Chwała Ojcu. w . Odkupiłeś nas.
Ant. do pieśni Zachariasza Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, * weźcie w posiadanie królestwo, / przygo
towane wam od założenia świata.
K.

Pr o śby

Niech będzie błogosławiony Jezus, nasz Zbawiciel, który
przez swoją śmierć otworzył nam drogę zbawienia.
Módlmy się do Niego:
Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.
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Miłosierny Boże, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas nowym
życiem,
— spraw, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.
Daj, abyśmy dzisiaj życzliwie pomagali potrzebującym,
— a czyniąc im dobrze, znaleźli w nich Ciebie.
Wspomagaj nas, abyśmy czynili to, co dobre, szlachetne
i prawdziwe,
— i zawsze całym sercem Ciebie szukali.
Przebacz nam łaskawie grzechy popełnione przeciw brat
niej miłości,
— daj nam jedno serce i jednego ducha.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, nasz Zbawco, daj nam łaskę nawrócenia t
i otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego prawa, * aby
okres pokuty odnowił nasze życie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
M dr 11, 23-24a
N ad wszystkim masz litość, Panie, bo wszystko
w Twojej mocy, i zamykasz oczy na grzechy ludzi, by się
nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
C z y t a n ie

Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Ez 18, 23
Czyż tak bardzo Mi zależy na śmierci występnego,
mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
C z y ta n ie
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Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
K.

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
por. Iz 58, 7
Podziel się z głodnym twoim chlebem, wprowadź do
swego domu biednych tułaczy, przyodziej nagiego, które
go zobaczysz i nie odwracaj się od twoich bliźnich.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.

C z y t a n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y t a n ie

R z 12, 1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez od
nawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w . Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w . Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w . Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Wszystko, co uczyniliście * jed
nemu z braci moich najmniejszych, / wszystko to uczyni
liście dla Mnie.
K.

P rośby

Zanośmy pokorne prośby do naszego Pana, Jezusa Chrys
tusa, który nas, jako swój lud, wybawił od grzechów:
Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
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Chryste, Ty ofiarowałeś samego siebie za Kościół, aby go
uświęcić przez obmycie wodą i słowo życia,
przez pokutę nieustannie go odnawiaj i oczyszczaj.
Dobry Nauczycielu, ukaż młodzieży drogę życia zgod
nego z Twoją wolą,
— niechaj osiągnie na niej dobro i szczęście.
Ty okazywałeś litość wszystkim cierpiącym, umacniaj
nadzieję chorych i obdarz ich zdrowiem,
spraw, abyśmy śpieszyli im z troskliwą pomocą.
Daj, abyśmy szanowali godność, jaką nas obdarzyłeś we
chrzcie świętym,
— i zawsze żyli dla Ciebie.
Obdarz zmarłych pokojem i chwałą
i dopuść nas kiedyś wraz z nimi do swego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W TOREK
G O D Z IN A CZYTA Ń

K. Oto teraz czas upragniony,
w. Oto teraz dzień zbawienia.
I C z y t a n ie

Z Księgi Wyjścia

6, 29 - 7, 25

Pierwsza plaga egipska
Pan przemówił do Mojżesza: „Ja jestem Pan! Powiedz
faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powie
działem”. A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: „Oto
mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce
mnie słuchać?”
Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Oto Ja uczynię cię jak
by Bogiem faraona, brat zaś twój, Aaron, będzie twoim
prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aa
ron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuś
cił Izraelitów ze swego kraju. Ja zaś uczynię nieustępliwym
serce faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju
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egipskim. Faraon nie usłucha was, toteż wyciągnę moją
rękę nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój
lud, synów Izraela spośród nich, wśród wielkich kar.
I poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę
przeciw Egiptowi i wyprowadzę spośród nich Izraelitów”.
Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał
uczynić. Mojżesz liczył wtedy osiemdziesiąt lat, Aaron zaś
osiemdziesiąt trzy, gdy przemawiali do faraona.
Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona: „Jeśli fa
raon powie wam tak: «Uczyńcie cud na waszą korzyść»,
wtedy powiesz Aaronowi: Weź laskę i rzuć ją przed fa
raonem, a przemieni się w węża” . Mojżesz i Aaron przy
byli do faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił
Aaron swoją laskę przed faraonem i jego sługami, i za
mieniła się w węża.
Wówczas faraon kazał przywołać mędrców i czarow
ników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej
tajemnej wiedzy. I rzucił każdy z nich laskę, i zamieniły się
w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Mimo to
serce faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak
zapowiedział Pan.
Rzekł Pan do Mojżesza: „Serce faraona jest twarde,
wzbrania się wypuścić lud. Idź do faraona rano, gdy
wyjdzie nad wodę, pośpiesz mu na spotkanie na brzeg
Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża.
Powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do
ciebie z rozkazem: Wypuść lud mój, by Mi oddał cześć na
pustyni! Oto dotąd nie posłuchałeś Mnie. Tak mówi Pan:
Po tym poznasz, że Ja jestem Panem. Oto uderzę laską,
którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew.
Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń,
tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu”.
Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do Aarona: Weź
swoją laskę i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki
i na jego kanały, i na jego stawy, i na wszelkie jego
zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew
w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i ka
miennych”. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał
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Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na
oczach faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się
w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać
przykrą woń, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu.
Krew była w całym kraju egipskim.
Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swej
wiedzy tajemnej. Pozostało więc uparte serce faraona,
i nie słuchał ich, jak to Pan zapowiedział. Faraon odwró
cił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do
serca. Wszyscy Egipcjanie kopali w pobliżu Nilu, szukając
wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. Upłynęło
siedem dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil.
R esponsorium

por. Ap 16, 4-5. 6. 7

w. Anioł wylał swą czaszę | na rzeki i wystąpiła krew. /
I usłyszałem anioła mówiącego: / Ty jesteś sprawiedliwy,
Panie, i Święty, / że tak osądziłeś. * Ponieważ wylali krew
świętych i proroków.
K. I usłyszałem drugiego anioła, jak mówił od ołtarza:
Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje
wyroki i sprawiedliwe, w. Ponieważ.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O modli
twie Pańskiej
(rozdz. 1-3)
Ten, który dał nam życie, nauczył nas też modlitwy
Przykazania ewangeliczne, bracia najmilsi, nie są
niczym innym, jak Bożym nauczaniem, fundamentem
pod budowę nadziei, sklepieniem umacniającym wiarę,
pokarmem krzepiącym serce, przewodnikiem ukazującym
drogę i pomocą dla osiągnięcia zbawienia. Nakazy te,
kierując na ziemi uległymi sercami wierzących, prowadzą
ich do królestwa niebieskiego.
Bóg zechciał wiele powiedzieć przez swoje sługi - pro
roków i pragnął, aby Go słyszano. Większe jednak bez
porównania jest to, o czym mówi Syn Boży. On bowiem
własnym głosem potwierdza słowa Boga powierzone pro

88

1 tydzień Wielkiego Postu

rokom i już nie posyła, aby przygotowano drogę Temu,
który przychodzi, ale sam przychodzi, wskazuje i otwiera
drogę nam, którzy niegdyś byliśmy ślepi i żyliśmy bez
trosko, błądząc w ciemnościach śmierci, abyśmy teraz
oświeceni światłem łaski trzymali się szlaku życia, gdzie
wodzem i przewodnikiem jest sam Pan.
On między wieloma swoimi zbawczymi przestrogami
i nakazami, w których ujawnia troskę o zbawienie swego
ludu, podał nam również sposób modlitwy i nauczył nas,
0 co mamy prosić. Ten, który sprawił, że żyjemy, nauczył
nas również, jak mamy się modlić. Uczynił to na mocy tej
samej łaskawości, dzięki której obdarzył nas także innymi
darami, abyśmy zanosząc do Ojca modlitewne prośby,
jakich nauczył nas Syn, zostali łatwiej wysłuchani.
Zapowiedział przecież, iż nadchodzi godzina, kiedy
prawdziwi czciciele Ojca będą Go wielbić w duchu i praw
dzie. To, co przedtem obiecał, teraz wypełnił, bo to właś
nie myśmy otrzymali z Jego świętości Ducha oraz praw
dę, abyśmy również według Jego pouczenia mogli praw
dziwie i duchowo wielbić Boga.
Jakaż bowiem modlitwa może być bardziej duchowa
od tej, którą przekazał
nam Chrystus? To On przecież
_
r
zesłał dla nas Ducha Świętego! Jakaż modlitwa jest bar
dziej autentyczna od tej, która wyszła z ust Syna Bożego?
Wszak On jest samą Prawdą! Modlić się inaczej, niż
nauczył nas Chrystus, byłoby nie tylko ignorancją, ale
1grzechem, zgodnie z tym, co On sam powiedział: „Uchy
liliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Módlmy się zatem, bracia, tak jak nas nauczył Mistrz
nasz - Bóg. Dopiero wówczas modlitwa nasza będzie
prawdziwie przyjacielska i pełna tkliwej zażyłości, gdy
prosić będziemy Boga o Jego własne dary i gdy do Bożych
uszu docierać będzie modlitwa samego Chrystusa.
Niech Ojciec raczy uznać w naszej modlitwie słowa
swego Syna, aby Ten, który mieszka we wnętrzu serca,
był również w wypowiadanym zewnętrznie głosie. Skoro
Chrystus jest naszym Orędownikiem u Ojca, wówczas
kiedy zgrzeszymy i błagamy o odpuszczenie win, trzeba,
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abyśmy się o to modlili Jego własnymi słowami. On
bowiem powiedział, że o cokolwiek prosimy Ojca w Jego
imieniu, wszystko otrzymamy. O ileż zatem nasze błagania
będą bardziej skuteczne wtedy, gdy prosząc Ojca w imię
Chrystusa, modlić się będziemy Jego własną modlitwą!
J 16, 24; 14, 13
w. Do tej pory t o nic nie prosiliście w imię moje: *
Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
K. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczy
nię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. w. Proście.
Modlitwa jak w Jutrzni.
R esponso rium

JUTRZNIA

J1 2, 12-13
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post
i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem
jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.
Czy tan ie

R esponso rium

k ró tk ie

Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, * Uzdrów
mnie, Boże, lekarstwem pokuty, w. Grzechy moje. K Obmyj
mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego,
w. Uzdrów mnie, Boże. K. Chwała Ojcu. w. Grzechy moje.
Ant. do pieśni Zachariasza Panie, naucz nas się mo
dlić, * jak i Jan nauczył swoich uczniów.
K.

P rośby

Błogosławmy Chrystusa, który oddał się nam jako chleb
zstępujący z nieba. Skierujmy do Niego nasze prośby:
Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.
Panie, spraw, abyśmy posileni na uczcie eucharystycznej
mieli pełny udział w dobrach Twej paschalnej ofiary.
Wspomagaj nas, abyśmy ochoczym sercem zachowywali
Twoje słowo
i przynosili owoc przez wytrwałą współpracę z Twą łaską.
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Daj nam współdziałać z Tobą w budowaniu doskonal
szego świata,
— aby Twój Kościół łatwiej mógł szerzyć orędzie pokoju.
Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.
Panie, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie,
— zgładź swoją łaską nasze nieprawości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Two
ich wiernych t i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez
umartwienie ciała * jaśniały pragnieniem posiadania
Ciebie. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
J1 2, 17
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą ka
płani, słudzy Pańscy. Niech mówią: Przepuść, Panie,
Twojemu ludowi i nie daj swego dziedzictwa na pohań
bienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.

C zy tan ie

Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Jr 3, 25b
Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i nasi
przodkowie, począwszy od młodości aż do dziś; nie
słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.

C zy tan ie

K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
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Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
58, 1-2
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos
twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za
dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha
sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
C z y ta n ie

Iz

NIESZPORY
Jk 2, 14. 17. 18b
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie
utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?
Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż
mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze
swoich uczynków.
C z y ta n ie

Responso rium

kró tk ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Gdy chcesz się modlić, * wejdź
do swej izdebki, / zamknij drzwi i módl się do twojego
Ojca.
K.

P rośby

Chrystus Pan polecił nam czuwać i modlić się, abyśmy
nie ulegli pokusom. Zanieśmy do Niego nasze usilne
prośby:
Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.
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Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że będziesz z tymi, którzy
w Twoim imieniu gromadzą się na modlitwę,
spraw, abyśmy zawsze razem z Tobą w Duchu Świę
tym modlili się do Ojca.
Boski Oblubieńcze, oddal grzechy od swego umiłowanego
Kościoła,
niech zawsze postępuje w nadziei i mocy Ducha
Świętego.
Panie miłujący ludzi, spraw, byśmy zgodnie z Twoim
przykazaniem troszczyli się o naszych bliźnich,
aby światło Twego zbawienia żywiej zajaśniało wszy
stkim ludziom.
Królu pokoju, niech Twój pokój zapanuje na świecie,
aby wszyscy ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obecność.
Otwórz wszystkim zmarłym dostęp do wiecznego szczęścia,
— obdarz ich nieskazitelnością i chwałą.
r

Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ

K. Nawracajcie się i czyńcie pokutę,
w. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
I C z y ta n ie

Z Księgi Wyjścia

10, 21 - 11, 10

Plaga ciemności i zapowiedź plagi pierworodnych
Rzekł Pan do Mojżesza: „Wyciągnij rękę ku niebu,
a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można
będzie dotknąć ciemności” . Wyciągnął Mojżesz rękę do
nieba i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez
trzy dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać
ze swego miejsca przez trzy dni. Ale wszyscy Izraelici mieli
światło w swoich mieszkaniach.
Zawołał faraon Mojżesza i rzekł: „Idźcie, oddajcie
cześć Panu, zostanie tylko wasze bydło i owce. Dzieci
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wasze również mogą iść z wami” . Odpowiedział Mojżesz:
„Ty także musisz dać nam do rąk ofiary i całopalenia,
abyśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu naszemu. Rów
nież nasze bydło pójdzie z nami, nie zostanie nawet ko
pyto, ponieważ z niego weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu
naszemu; a sami, nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla
Pana, aż tam przyjdziemy” .
Pan uczynił upartym serce faraona i nie chciał ich
wypuścić. I rzekł faraon: „Odejdź ode mnie! Strzeż się
i nie zjawiaj się już przede mną! Skoro się tylko zjawisz
przede mną, umrzesz”. I rzekł Mojżesz do faraona: „Bę
dzie, jak powiedziałeś. Nie zjawię się więcej przed tobą” .
Pan rzekł do Mojżesza: „Jeszcze jedną plagę ześlę na
faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. A uwolni was
całkowicie. Nawet wypędzi stąd was wszystkich. Oznajmij
to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u swego sąsiada
i każda kobieta u swojej sąsiadki wypożyczyli przedmioty
srebrne i złote”. A Pan zjedna ludowi łaskę w oczach
Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wiel
kiej czci tak u sług faraona, jak i ludu.
Mojżesz powiedział: „Tak mówi Pan: O północy
przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi
egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który siedzi na
swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest
zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy
w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego
nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet
pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście
poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami
a Izraelitami. Wtedy wszyscy twoi słudzy przyjdą do Mnie
i oddadzą mi pokłon, i powiedzą: Wyjdź ty i cały twój lud,
który idzie za tobą. I potem wyjdą”. Mojżesz płonąc
gniewem, wyszedł od faraona.
Pan rzekł do Mojżesza: „Nie usłucha was faraon, aby
stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej” . Mojżesz
i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz
Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się
wypuścić Izraelitów ze swego kraju.

94
Responsorium

1 tydzień Wielkiego Postu
Mdr 18, 4; 17, 20; 18, 1

w. Zasłużyli Egipcjanie, t by ich pozbawiono światła,
bo w niewoli trzymali Twoich synów, * Przez których
świat miał otrzymać niezniszczalną światłość Prawa.
K. Tylko nad nimi uciążliwa noc się rozpostarła, a wiel
ka światłość była dla Twoich świętych, w. Przez których.
II C z y t a n i e
Z Rozpraw Afrahata, biskupa
(Rozpr. 11, O obrzezaniu, 11-12)
Obrzezanie serca
Prawo i przymierze zostały całkowicie zmienione.
I tak Bóg zmienił najpierw pakt zawarty z Adamem,
wchodząc w inny układ z Noem. Odmienne też przymierze
zawarł z Abrahamem, które znowu zmienił, aby nadać
nowe Mojżeszowi. Ponieważ zaś przymierze Mojżeszowe
nie było zachowywane, ostatniemu pokoleniu Bóg dał
jeszcze inne Prawo przymierza, które już odtąd nigdy nie
ulegnie zmianie. Adamowi Bóg nałożył przykazanie, aby
nie spożywał z drzewa życia. Dla Noego znakiem przy
mierza był łuk tęczy. Abrahamowi, wybranemu już uprzed
nio ze względu na jego wiarę, Bóg zlecił później prawo
obrzezania jako znak i pieczęć dla jego potomstwa. Moj
żesz otrzymał baranka paschalnego jako przebłaganie za
grzechy ludu.
Wszystkie te przymierza różniły się jedno od drugiego.
Gdy zaś chodzi o obrzezanie, to twórca owych przymierzy
uznaje jedynie takie, o którym mówił Jeremiasz: „Doko
najcie obrzezania waszego serca”. Jeżeli więc prawomocne
było przymierze, które Bóg ustanowił dla Abrahama,
prawomocne i godne zaufania jest i to drugie (wynikające
z obrzezania serca), tak że nie będzie można więcej
nakładać prawa wywodzącego swój początek bądź to od
tych, którzy są poza Prawem, bądź też od tych, co
podlegają Prawu.
Mojżesz otrzymał od Boga Prawo ze wszystkimi jego
przykazaniami i obrzędami. Ponieważ go jednak nie za
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chowywano, Bóg zniósł i samo Prawo, i jego nakazy.
Obiecał jednak ustanowić nowe przymierze, o którym po
wiedział, że będzie inne od poprzedniego, chociaż twórcą
obydwu jest On sam. A oto przymierze, które postanowił
dać: „Wszyscy Mnie poznają od najmniejszego do naj
większego spośród nich”. W tym przymierzu nie ma już
więcej obrzezania ciała jako znaku przynależności do
ludu.
Najdroższy, wiemy z całą pewnością, że Bóg ustana
wiał prawa na przestrzeni wielu pokoleń i że te prawa
trwały tak długo, jak Mu się podobało. Potem już stawały
się przestarzałe, zgodnie ze słowami Apostoła, który
mówi, że „królestwo Boże istniało niegdyś w różnych
formach, zależnie od poszczególnych okresów czasu”.
Bóg jednak jest prawdomówny, a Jego przykazania są
godne najwyższej wiary. Dlatego każde przymierze było
w swoim czasie prawomocne, słuszne i prawdziwe, a ci,
którzy są obrzezanego serca, zostają po raz drugi obrze
zani nad prawdziwym Jordanem, którym jest chrzest na
odpuszczenie grzechów.
Jozue, syn Nuna, obrzezał lud po raz drugi nożem
kamiennym, kiedy wraz z tym ludem przekroczył Jordan.
Jezus, Zbawiciel nasz, obrzezał po raz drugi obrzezaniem
serca tych ludzi, którzy w Niego uwierzyli i zostali obmyci
we chrzcie. Obrzezani zaś zostali „mieczem, którym jest
Jego słowo, przenikające bardziej niż wszelki miecz obo
sieczny”.
Jozue, syn Nuna, przeprowadził lud do ziemi obieca
nej. Jezus, Zbawiciel nasz, obiecał ziemię życia tym wszy
stkim, którzy przekroczą prawdziwy Jordan i uwierzą,
poddając obrzezaniu swoje serce.
Błogosławieni są więc ci, którzy mają obrzezane serce
i odrodzili się z wody powtórnego obrzezania. Oni posią
dą dziedzictwo z Abrahamem, wiernym przewodnikiem
i ojcem wszystkich narodów, ponieważ jego wiara została
mu poczytana ku sprawiedliwości.
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Hbr 8, 8. 10; 2 Kor 3, 3

R esponsorium

W. Zawrę z domem Izraela przymierze nowe: t włożę

moje prawo w ich myśli, * A na ich sercach wypiszę je nie
atramentem, lecz Duchem Boga żywego.
K. Dam im moje prawo nie na kamiennych tablicach,
lecz na żywych tablicach serc. w. A na ich sercach.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Pwt 7, 6b. 8-9

Cz y t a n ie

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 przod
kom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z do
mu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc,
że Pan, Bóg twój, jest Bogiem; Bogiem wiernym, zacho
wującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia
względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu,* W cieniu
Wszechmocnego mieszka. W. Kto się w opiekę. K. Będzie
wzywał Boga, a On go wysłucha, w. W cieniu. K. Chwała
Ojcu. W. Kto się w opiekę.

Ant. do pieśni Zachariasza To plemię złe i przewrotne
żąda znaku, * ale żaden znak nie będzie mu dany, / oprócz
znaku Jonasza.
P rośby

Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który
postanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę no
wym stworzeniem, by przeminęło to, co stare, a wszy
stko stało się nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego:
Przez swego Ducha daj nam nowe życie.
Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa
ziemia, zawsze nas odnawiaj przez swego Ducha,
abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej ojczyźnie.
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Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty
przemienia tę ziemię,
aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości
i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu.
Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań i niewierności
i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom.
Wybaw nas od zła wszelkiego,
nie dozwól, aby urok tego, co przemija, przesłonił
nam prawdziwe dobro.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Two
jego ludu, f spraw, aby opanowując swoje ciało przez
wstrzemięźliwość, * odnowił ducha przez pełnienie do
brych uczynków. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy tan ie

E z 18, 30b-32

Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grze
chów, aby wam już więcej nie były sposobnością do
przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreś
cie popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe
serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć,
domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmier
ci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.

4
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Za 1, 3b-4b

Czy ta nie

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”.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
por. Dn 4, 24b
Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje
nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan
odpuści twoje grzechy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.

Cz y t a n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Flp 2, 12b-15a

Czytanie

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.
R esponsorium

krótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w . Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w . Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Jak Jonasz był trzy dni i trzy
noce * we wnętrznościach ryby, / tak i Syn Człowieczy
będzie we wnętrzu ziemi.
k.
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P ro śb y

Uwielbiajmy Boga wszechmogącego, który rządzi świa
tem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego
ludowi, ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw
0 Jego królestwo. Dlatego wołajmy do Niego:
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.
Ojcze święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego
Pasterza, czuwaj nad pasterzami i nad ludem im po
wierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona opie
ki pasterzy,
a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni.
Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opie
kowali się chorymi
1 świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi.
Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się
członkami Twojego Kościoła
— i przez dobre czyny budują go w miłości.
Okaż nam, grzesznym, swoje przebaczenie
— i pojednaj nas z Twoim Kościołem.
Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego
— i przebywali z Tobą na zawsze.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
GODZINA CZYTAŃ
K. Kto rozmyśla nad prawem Pana.
W. Wyda swój owoc we właściwym czasie.
I C z y t a n ie

Z Księgi Wyjścia

12, 1-20
Pascha i przaśniki

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egip
skiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy,
będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu
zgromadzeniu Izraela tak:
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Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara
o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś
rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się
postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka
najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób.
Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego,
co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec,
jednoroczny; możecie wziąć jagnię albo koźlę. Będziecie
go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy
zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą
krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu,
w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją
mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego
nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone
na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Nic nie może
z niego pozostać na dzień następny. Cokolwiek zostanie
z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spo
żywać go będziecie: Wasze biodra będą przepasane, san
dały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać
będziecie pośpiesznie, bo jest to Pascha na cześć Pana.
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierwo
rodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę
sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, Ja, Pan. Krew będzie
wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie
przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie
pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię
egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i ob
chodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po
wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu będziecie
świętować.
Przez siedem dni będziecie spożywać chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z waszych
domów, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierw
szego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. W pierw
szym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo
w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej
pracy. Wolno wam będzie tylko przygotować pożywienie.
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Będziecie przestrzegać Święta Przaśników, bo w tym
dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej.
Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze
we wszystkich waszych pokoleniach. Czternastego dnia
miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać
chleb niekwaszony aż do wieczora dwudziestego pierw
szego dnia tego miesiąca. Przez siedem dni nie znajdzie się
w waszych domach żaden kwas, bo kto by spożył coś
kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Iz
raela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. Nie wolno
wam jeść nic kwaszonego; we wszystkich waszych do
mach powinniście jeść chleb niekwaszony”.
R esponsorium

A p 5, 8. 9; por. 1 P 1, 18. 19

w. Starcy upadli t przed Barankiem i taką nową pieśń
śpiewali: * Nabyłeś nas Bogu krwią swoją, Panie.
K. Zostaliście wykupieni nie srebrem lub złotem, ale
drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokala
nego. w. Nabyłeś.
II C z y t a n i e
Homilia św. Asteriusza, biskupa Amazji
(Homilia 13)
Naśladujmy Chrystusa, Dobrego Pasterza
Jeżeli pragniecie naśladować Boga, na którego podo
bieństwo zostaliście stworzeni, idźcie za Jego przykładem.
Wy którzy jesteście chrześcijanami i samym imieniem
wyznajecie otwarcie dobroć (humanitatem) Chrystusa,
naśladujcie Jego miłość.
Rozważcie bogactwo Jego łaskawości. On, który miał
przyjść do ludzi jako człowiek, najpierw posłał Jana,
herolda pokuty i przewodnika, a jeszcze przed Janem
wszystkich proroków, którzy nawoływali ludzi do opa
miętania i do powrotu na właściwą drogę, aby mogli
osiągnąć godne owoce nawrócenia.
Wkrótce i sam Chrystus przychodząc wołał osobiście
własnymi ustami: „Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy
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utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. A jak
przyjął tych, którzy słuchali Jego głosu? Oto udzielił im
chętnie odpuszczenia grzechów i uwolnił ich szybko,
w jednej chwili od tego, co ich dręczyło. Słowo uświęciło
ludzi, Duch Boży ich umocnił, stary człowiek został
pogrzebany w wodzie chrztu, a narodził się nowy, kwit
nący łaską.
I co z tego wynikło? Oto ten, który był nieprzyjaielem,
stał się przyjacielem, obcy stał się synem, bezbożny stał się
świętym i bogobojnym.
Naśladujmy ten rodzaj troski duszpasterskiej, którym
posługiwał się Pan. Kontemplujmy Ewangelie. Tam, jak
by w zwierciadle, możemy oglądać przykłady rzetelności
i dobroci, których winniśmy się uczyć.
Oto w przypowieściach i alegoriach widzę człowieka,
pasterza stu owiec. Gdy jedna z nich odejdzie od stada
i błądząc tuła się po nieznanym terenie, on nie pozostaje
z tymi, które zachowując porządek pasą się spokojnie,
lecz wyrusza na poszukiwanie zaginionej, przemierzając
doliny i wąwozy, pokonując strome góry i bezludne
pustkowia, i tak długo i usilnie szuka, aż znajdzie zabłą
kaną.
Odnalezionej zaś nie bije ani nie przynagla gwałtow
nie, by dołączyła do reszty owiec, lecz bierze ją na swoje
ramiona i obchodzi się z nią łagodnie, zanosi do stada,
ciesząc się bardziej z tej jednej odzyskanej niż z całej
mnogości pozostałych. Rozważmy teraz rzeczywistość
osłoniętą mrokiem przypowieści. Owca bynajmniej nie
oznacza owcy ani pasterz pasterza, lecz zupełnie co innego.
W tych przykładach kryją się rzeczy święte. Napomi
nają nas one, abyśmy nie uważali ludzi za straconych i bez
nadziei ani żebyśmy nie zaniedbywali tych, którzy znaj
dują się w niebezpieczeństwie i byśmy nie byli leniwi
w niesieniu im pomocy. Wszystkich bowiem, którzy
błądzą i oddalają się od słusznego sposobu postępowania,
winniśmy kierować na właściwą drogę i cieszyć się z ich
powrotu, dołączając ich do grona wiernych, żyjących
uczciwie i bogobojnie.
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Za 7, 9; Mt 6, 14

w. Wydawajcie t sprawiedliwe wyroki, * Okazujcie
sobie wzajemnie miłosierdzie.
K. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinie
nia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, w. Okazujcie.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
por. 1 Kri 8, 51-53a
Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem.
Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego
sługi i błaganie Twego ludu Izraela, abyś nas wysłuchał,
ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś
sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów
świata.

Czytanie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu, * Nie

bądź na nas zagniewany na wieki. w. Przebacz, Panie.
K. Wyzwól nas, Boże, i odpuść nam grzechy, w. Nie bądź
na nas. K. Chwała Ojcu. w. Przebacz, Panie.
Ant. do pieśni Zachariasza Jeżeli wy, choć źli jesteś
cie, * umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, / o ileż
bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, / da to, co dobre,
tym, którzy Go proszą.
P rośby

Chrystus Pan objawił się jako światłość świata, abyśmy
nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia.
Pokornie Go błagajmy:
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.
Synu Boży, dopomóż nam dzisiaj wiernie Ciebie naśla
dować
i ulecz naszą naturę upadłą wskutek grzechu Adama.
Niechaj Twe słowo będzie pochodnią dla stóp naszych,
— abyśmy postępując zgodnie z prawdą, wzrastali w T o
bie przez miłość.
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Naucz nas czynić wszystkim dobrze ze względu na Ciebie,
aby Kościół się stawał coraz bardziej światłem dla
całej ludzkiej rodziny.
Spraw, abyśmy przez szczere nawrócenie pogłębiali naszą
przyjaźń z Tobą
i wynagradzali za zniewagi wyrządzone Twojej mą
drości i miłości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy, t
udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działa
niu, * abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego
Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Czy t a n ie

Iz 5 5 , 6 - 7

Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą
drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się
nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Pwt 30, 2-3a
Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał
Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty,
i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy,
Cz y t a n ie
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sprawi twój Pan Bóg, że powrócisz ze swego wygnania
i zlituje się nad tobą.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zm aż w szystkie m oje przew inienia.

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Hbr 10, 35-36
Nie pozbywajcie się waszej nadziei, która ma wielką
zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście speł
niając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Czytanie

Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
Jk 4, 7-8. 10

C zytan ie

Bądźciepoddani Bogu, przeciwstawiajcie
się nato
miast diabłu, aucieknie od was. Przystąpcie bliżej do
Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy,
uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uniżcie się przed Panem,
a On was wywyższy.
R esponsorium

krótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Proście, a będzie wam dane; *
szukajcie, a znajdziecie; / kołaczcie, a będzie wam otwo
rzone.
K.

P rośby

Błagajmy Chrystusa Pana, który dał nam nowe przyka
zanie wzajemnej miłości:
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Umocnij, Panie, miłość swego ludu.
Nauczycielu dobry, daj nam miłować Ciebie w bliźnich,
abyśmy w nich Tobie czynili dobrze.
Ty na krzyżu błagałeś Ojca o przebaczenie dla opraw
ców,
spraw, byśmy miłowali nieprzyjaciół i modlili się za
tych, którzy nas prześladują.
Przez tajemnicę Ciała i Krwi swojej umocnij naszą miłość,
męstwo i nadzieję,
wspieraj słabych, pocieszaj strapionych, wiej ufność
w serca konających.
Jezu, światłości świata, Ty przywróciłeś wzrok niewido
memu od urodzenia, kiedy obmył się w sadzawce,
oświeć katechumenów przez obmycie wodą i słowo
życia.
Napełnij zmarłych swą wieczną miłością
i wprowadź nas do grona Twoich wybranych.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

P IĄ T E K
GODZINA CZYTAŃ

K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego,
w. Bo łaskawy jest i miłosierny.
I C z y ta n ie

Z Księgi Wyjścia

12, 21-36

Plaga pierworodnych
W owych dniach Mojżesz zwołał wszystkich starszych
Izraela i rzekł do nich: „Odłączcie i weźcie baranka dla
waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę
hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu,
i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do
rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi
swego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić
Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to
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ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli Niszczycielowi wejść
do tych domów, aby was zabijał. Przestrzegajcie tego
przykazania jako prawa ważnego na wieki dla ciebie i dla
twych dzieci.
Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak
obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Kiedy się was
zapytają dzieci: Cóż to za święty zwyczaj? - tak im
odpowiecie: «To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który
w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan,
a nasze domy ocalił»”. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon.
Izraelici poszli i wypełnili przepis. Jak nakazał Pan Moj
żeszowi i Aaronowi, tak uczynili.
0 północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egip
tu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym
tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty
w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła. I wstał
faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie
i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egip
cie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego.
1 jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aa
rona, i powiedział: „Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka
mojego ludu, tak wy, jak i Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć
Panu według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą wasze
owce i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę
dla mnie” . I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej
wyszli z kraju, gdyż mówili: „Wszyscy pomrzemy”.
wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dziech
I
owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach. Synowie
Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz,
i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz
szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów,
i pożyczyli im. W ten sposób Izraelici złupili Egipcjan.
RESPONSORIUM

Wj 12, 7. 13; 1 P 1, 18. 19

Synowie Izraela t pokropią krwią baranka odrzwia
i progi domu: * Krew będzie dla was znakiem.
K. Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa,
jako baranka niepokalanego. W. Krew będzie.
W.
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II C z y t a n i e

Z dzieła bł. Elreda, opata, Zwierciadło miłości
(księga 3, 5)
Miłość braterska ma brać przykład z Chrystusa
Nic nas tak nie pobudza do tego, byśmy kochali nie
przyjaciół, co stanowi szczyt miłości bratniej, jak wzru
szające rozważanie przedziwnej cierpliwości Chrystusa,
dzięki której ten „najpiękniejszy z synów ludzkich" wysta
wił swoje pełne wdzięku oblicze na oplwanie przez bez
bożnych. Oczy zaś swoje, które władczym spojrzeniem
ogarniają cały świat, wydał na zasłonięcie przez niespra
wiedliwych. Plecy swe wystawił na biczowanie, a głowę
budzącą trwogę wśród wrogich potęg i mocy poddał kłu
jącym cierniom. Sam siebie skazał najpierw na zniewagi
i obelgi, a potem zniósł cierpliwie krzyż, gwoździe, włócz
nię, żółć i ocet, we wszystkim łagodny, cichy i spokojny.
A wreszcie „jak owca został poprowadzony na rzeź
i jak baranek zamilkł przed strzygącym go, a nie otworzył
ust swoich”.
Któż słysząc ten cudowny głos, pełen słodyczy, miłości
i spokoju: „Ojcze, przebacz im”, nie ogarnie zaraz całym
uczuciem serca swoich nieprzyjaciół? „Ojcze” - powie
dział - „przebacz im”. Czy można było dodać więcej
łagodności i miłości tej modlitwie?
On jednak dodał! Mało Mu było się modlić, chciał
jeszcze usprawiedliwiać. „Ojcze - mówił - przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią”. Wielce bowiem grzeszą, ale mało
rozumieją. Przybijają do krzyża, ale nie wiedzą, kogo
przybijają, „gdyby bowiem wiedzieli, nigdy nie ukrzyżo
waliby Pana chwały”. Dlatego Jezus mówi: „Ojcze, prze
bacz im”. Myślą, że On jest tym, który przestępował
Prawo, przypisywał sobie Boską godność i zwodził lud.
Ukryłem przed nimi moje prawdziwe oblicze, nie roz
poznali mego majestatu, dlatego „Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią”.
Jeżeli człowiek chce miłować samego siebie, nie powi
nien się hańbić żadną niedozwoloną przyjemnością cie-
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leśną. Aby zaś nie ulegać pożądliwości zmysłowej, należy
zwrócić wszystkie uczucia ku słodyczy ciała Pańskiego.
Lecz żeby spocząć doskonalej w słodyczy miłości bratniej,
trzeba objąć ramionami prawdziwej miłości także i nie
przyjaciół.
By jednak ten Boski ogień nie przygasł ostudzony
trwaniem w nieprawościach, należy mieć ciągle utkwiony
wzrok duszy w cichej cierpliwości umiłowanego Pana
i Zbawiciela.
I z 53, 12; Lk 23, 34

R espo n so r iu m

w. Sługa Pański t Siebie na śmierć ofiarował i do
przestępców był zaliczony; * On poniósł grzechy wielu
i oręduje za przestępcami.
K. Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią, w. On poniósł.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Iz 53, 1lb -12
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę
Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że
siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy
przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za
przestępcami.
C z y t a n ie

R e spo n so r iu m

k r ó tk ie

K. Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przy

prowadzić do Boga. w. Chrystus. K Poniósł śmierć na
ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. w. Aby
nas przyprowadzić. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Jeśli sprawiedliwość wa
sza * nie będzie większa niż faryzeuszów i uczonych w Piś
mie, / nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
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P rośby

Dzięki składajmy Chrystusowi Panu, który umierając na
krzyżu, udzielił nam życia. Z całego serca zanośmy do
Niego nasze błagania:
Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.
Mistrzu nasz i Zbawicielu, Ty doprowadziłeś nas do wiary
i przez swą chwalebną mękę dałeś nam nowe życie,
spraw, abyśmy nie popadli w zatwardziałość grzechów.
Wspomóż nas, abyśmy potrafili dzisiaj ująć pożywienia
naszemu ciału
i mogli przyjść z pomocą naszym braciom potrze
bującym.
Daj, abyśmy z pobożnością przyjęli od Ciebie ten dzień
wielkopostny
i poświęcili go Tobie przez uczynki miłosierdzia.
Przemień naszą oporną wolę,
spraw, abyśmy wielkodusznie byli Ci oddani.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj Twoim wiernym z takim
usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielka
nocnych, t aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne *
przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez naszego
Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Czy tanie

I z 55, 3

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłu
chajcie Mnie, a wasza dusza żyć będzie. Zawrę z wami
wieczyste przymierze, potwierdzę łaski dane Dawidowi.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
por. Jr 3, 12. 14a
Nawróćcie się do Mnie, a nie okażę wam surowego
oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na
wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym
Panem.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Czy tanie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Jk 1, 27
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca
wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich
utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym
od wpływów świata.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Czytanie

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Jk 5, 16. 19-20
Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się
jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bracia moi,
jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go
nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje
liczne grzechy.
Cz y tanie
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R e spo n so r iu m k r ó tk ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w . Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w . Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Jeśli przyniesiesz swój dar do
ołtarza * i wspomnisz, że twój brat ma coś przeciw tobie, /
zostaw swój dar przed ołtarzem, / najpierw idź i pojednaj
się ze swym bratem, / a potem przyjdź i swój dar ofiaruj.
K.

P rośby

Błagajmy Pana Jezusa, który uświęcił lud Boży własną
krwią swoją:
Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.
Nasz Odkupicielu, przez tajemnicę swej męki wspomagaj
wiernych w czynach umartwienia, podtrzymuj ich
w walce ze złem i przeciwnościami, umacniaj ich
nadzieję,
aby godnie przygotowali się do uroczystości Twego
zmartwychwstania.
Spraw, aby chrześcijanie pełniąc swą proroczą misję,
wszędzie rozszerzali znajomość Ciebie
oraz potwierdzali ją świadectwem gorącej wiary, na
dziei i miłości.
Umocnij Twoją mocą wszystkich zasmuconych,
spraw, byśmy im nieśli pociechę z braterską troskli
wością.
Naucz wiernych przeżywać cierpienia w zjednoczeniu
z Twoją męką,
aby objawiła się w nich tajemnica Twojego zbawienia.
Dawco życia, pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego
świata;
udziel im chwały zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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SO B O T A

GODZINA CZYTAŃ
K. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła.
W. Aby jawne były jego uczynki.
I C z y t a n ie

Z Księgi Wyjścia

12, 37-49; 13, 11-16

Hebrajczycy wyruszają z Egiptu
Prawa dotyczące Paschy i pierworodnych
W owych dniach wyruszyli Izraelici z Ramses ku
Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych,
prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wy
ruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek.
Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone
placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu
bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet
zapasów na drogę.
A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta
trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czte
rystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z
ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów
Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego ta noc winna być czu
waniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszy
stkie pokolenia.
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: „Takie będzie
prawo dotyczące Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może
jej spożywać. Jednak niewolnik nabyty za pieniądze, któ
regoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokra
jowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym
samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść
z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości
z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela
będzie to zachowywało. Jeśliby cudzoziemiec przebywa
jący u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to
musisz wpierw obrzezać wszystkich męskich potomków
jego domu, i wtedy dopiero możesz go dopuścić do
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obchodzenia Paschy, bo wówczas będzie miał prawa
tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać
Paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla
cudzoziemców przebywających pośród was”.
„Gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak
poprzysiągł tobie i twoim przodkom, i da go tobie, oddasz
wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierw
szy płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju
męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła
wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to
musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z twoich
synów wykupisz.
Kiedy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza?
- odpowiesz mu: Pan mocną ręką wywiódł nas z Egiptu,
z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić,
Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, za
równo pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję
dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję mego
syna pierworodnego. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce
i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną
ręką wywiódł nas z Egiptu”.
R esponsorium

por. Łk 2, 22. 23. 24

w. Rodzice Jezusa t przynieśli Go do Jerozolimy,
aby Go przedstawić Panu. * Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: / Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu.
K. Złożyli za Niego Panu w ofierze parę synogarlic
albo dwa młode gołębie, w. Tak bowiem.
II C z y t a n i e
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współ
czesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
(nr 9-10)

Głębokie pytania rodu ludzkiego
Świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby,
zdolny do najlepszego i do najgorszego; stoi bowiem
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przed nim otworem droga do wolności i do niewolnictwa,
do postępu i do cofania się, do braterstwa i do nienawiści.
Poza tym człowiek staje się świadomy tego, że jego za
daniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbu
dził, a które mogą go zmiażdżyć lub też mu służyć. Dla
tego zadaje sobie pytania.
Zakłócenia równowagi, na które cierpi świat dzisiej
szy, w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zachwia
niem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim.
W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się
nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on
z jednej strony wielorakich ograniczeń, a z drugiej strony
czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powo
łany do wyższego życia. Przyciągany wielu ponętami,
musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektó
rych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko
czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić.
Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle
i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie.
Bardzo wielu ludzi, których życie skażone jest prak
tycznym materializmem, odwraca się od jasnego ujęcia
tego dramatycznego stanu rzeczy, natomiast uciskani
nędzą doznają przeszkody w zastanowieniu się nad nim.
Wielu spodziewa się znaleźć spokój w różnorakim tłu
maczeniu świata, jakie im się podaje. Niektórzy wreszcie
oczekują prawdziwego i pełnego wyzwolenia rodu ludz
kiego od samego wysiłku człowieka i są przeświadczeni, że
przyszłe panowanie człowieka nad ziemią zadowoli wszy
stkie pragnienia jego serca. Nie brak i takich, którzy
zwątpiwszy w sens życia, chwalą śmiałość tych, którzy
uważając egzystencję ludzką za pozbawioną wszelkiego
znaczenia, usiłują je nadać swojemu życiu w całości wedle
własnego tylko pomysłu.
Mimo to, wobec dzisiejszej ewolucji świata, z każdym
dniem coraz liczniejsi stają się ci, którzy bądź stawiają
zagadnienia jak-najbardziej podstawowe, bądź to z nową
wnikliwością rozważają: czym jest człowiek; jaki jest sens
cierpienia, zła, śmierci, które istnieją nadal, choć dokonał
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się tak wielki postęp? Na cóż te zwycięstwa, tak wielką
okupione ceną; co może człowiek dać społeczeństwu,
a czego się od niego spodziewać; co nastąpi po tym życiu
ziemskim?
Kościół zaś wierzy, że Chrystus, który za wszystkich
umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha
swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć
najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano lu
dziom innego pod niebem imienia, w którym by mieli być
zbawieni. Podobnie też wierzy, że klucz, ośrodek i cel całej
ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i Nauczycielu.
Kościół utrzymuje nadto, że u podłoża wszystkich prze
mian istnieje wiele rzeczy nie ulegających zmianie, a ma
jących swą ostateczną podstawę w Chrystusie, który jest
Ten sam wczoraj, dziś i na wieki.
1 K o r 15, 55-56. 57; Lm 3, 25

R esp o n so riu m

w Gdzież jest, o śmierci, t twoje zwycięstwo? / Gdzież
jest, o śmierci, twój oścień? / Ościeniem śmierci jest
grzech. * Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo / przez naszego Pana,Jezusa Chrystusa.
K. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go
szuka. w. Bogu.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y tan ie

Iz 1, 16-18

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych
uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło.
Zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedli
wość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sie
rocie, stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze
Mną wiedźcie - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były
jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone
jak purpura, staną się jak biała wełna.

Sobota
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R esponsorium k ró tk ie

Jałmużna uwalnia od śmierci. * Ona oczyszcza
z każdego grzechu, w. Jałmużna uwalnia. K Woda gasi
płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna, w Ona oczysz
cza. K. Chwała Ojcu. w. Jałmużna uwalnia.
Ant. do pieśni Zachariasza Módlcie się za tych, *
którzy was prześladują i oczerniają, / abyście przez to się
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie.
K.

P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który ustanowił obmycie
odrodzenia, aby ludzie stali się nowym stworzeniem,
oraz zastawił dla nich stół swego słowa i Ciała. Bła
gajmy Go i wołajmy:
Niech Twoja laska odnowi nas, Panie.
Jezu cichy i pokornego serca, napełnij nas miłosierdziem,
łagodnością i pokorą;
spraw, abyśmy cierpliwie odnosili się do wszystkich.
Naucz nas szczerej miłości względem ubogich i strapionych,
abyśmy naśladowali Ciebie, dobrego Samarytanina.
Niechaj Błogosławiona Maryja, Dziewica i Matka Twoja,
oręduje za dziewicami Bogu poświęconymi,
aby coraz gorliwiej były Tobie oddane.
Udziel nam daru swego miłosierdzia,
odpuść nam grzechy i karę.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, wiekuisty Ojcze, zwróć ku sobie nasze serca, t
abyśmy szukając tego, co jedynie jest konieczne, i pełniąc
uczynki miłości, * oddawali Tobie należną chwałę. Przez
naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
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Ap 3, 19-20
Wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

C zy ta n ie

Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y t a n ie

I z 44, 21-22

Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem
ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie.
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia
jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,

w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Ga 6, 7b-8
Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje,
to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie
gardzisz.

C z y t a n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
II tydzień psałterza
I NIESZPORY

H y m n s. 35.

1 ant. Jezus wziął ze sobą * Piotra, Jakuba i jego brata,
Jana; / zaprowadził ich osobno na górę wysoką / i tam się
wobec nich przemienił.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 931.
2 ant. Jego twarz zajaśniała jak słońce, * odzienie zaś
stało się lśniąco białe.
3 ant. Mojżesz i Eliasz mówili o Jego odejściu, *
którego miał dokonać w Jerozolimie.
C zy ta n ie

2 K o r 6, l-4a

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno
łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym
wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci
z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień
zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia,
aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko oka
zujemy się sługami Boga.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszy
liśmy przeciw Tobie, w Wejrzyj. K. Wysłuchaj, Chryste,
naszego wołania, w . Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała Ojcu.
w . Wejrzyj.
Ant. do pieśni Maryi Odezwał się głos z obłoku: * To
jest mój Syn umiłowany, / w którym mam upodobanie, /
Jego słuchajcie.
K

P rośby

Uwielbiajmy Boga, który troszczy się o wszystkich ludzi,
i wołajmy do Niego:
Okaż zbawienie swojemu ludowi.
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Boże, dawco darów i źródło prawdy, obdarzaj łaską
wszystkich biskupów świata,
a wiernych, powierzonych ich pasterskiej pieczy, za
chowaj w nauce Apostołów.
Okaż zbawienie swojemu ludowi.
Wlej miłość w serca wszystkich, którzy uczestniczą
w jednym chlebie życia;
niechaj wzrasta ich jedność w Ciele Twego Syna.
Daj, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka razem
z jego uczynkami
i stali się nowym człowiekiem na wzór Chrystusa,
Twojego Syna.
Spraw, aby wszyscy dostąpili przez pokutę odpuszczenia
swoich grzechów
i byli uczestnikami Chrystusowego zadośćuczynienia.
Daj, aby zmarli, obdarzeni Twym pokojem, wielbili Cie
bie bez końca w niebiosach,
gdzie i my spodziewamy się udziału w Twojej wiecznej
chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowa
nego Syna, t ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyś
my odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglą
daniem Twojej chwały. Przez naszego Pana.
GODZINA CZYTAŃ

K. Zabrzmiał z obłoku głos Ojca.
w. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
1 C z y ta n ie

Z Księgi Wyjścia

13, 17 - 14, 9

Wędrówka aż do Morza Czerwonego
Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą
prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrót
sza. Powiedział bowiem Bóg: „Żeby lud na widok czeka

Godzina czytań
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jących go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu”. Bóg
więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu
Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egip
skiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten
przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: „Wspomoże
was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd moje
kości ze sobą”.
Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju
pustyni. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup
obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako
słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie
i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie
ani słup ognia w nocy.
Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: „Rozkaż
Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad
morzem. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju,
a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce
faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę moją
potęgę nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają
wówczas Egipcjanie, że Ja jestem Pan”. I uczynili w ten
sposób.
Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu,
zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem
niego, i rzekli: „Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi
opuścić naszą służbę?” Wówczas faraon rozkazał zaprzę
gać swoje rydwany i zabrał ze sobą swoich ludzi. Wziął
sześćset wyborowych rydwanów oraz wszystkie inne egip
skie rydwany, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy.
Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego,
który zarządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli
z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ich ścigali i dopędzili
obozujących nad morzem - wszystkie konie i rydwany
faraona, jeźdźcy i całe jego wojsko - pod Pi-Hachirot
naprzeciw Baal-Sefon.
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R e spo n so r iu m

Ps 114, 1. 2; Wj 13, 21

W. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, t dom Jakuba od

ludu obcego, * Przybytkiem jego stał się Juda, / Izrael jego
królestwem.
K. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup
obłoku, by ich prowadzić drogą. w. Przybytkiem.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 51, 3-4. 8)
Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda
przyszły przez Chrystusa
Pan ukazał przed wybranymi świadkami swoją chwałę
i tę postać cielesną, którą dzielił wspólnie z innymi,
rozjaśnił takim blaskiem, że Jego twarz stała się podobna
do blasku słońca, a szaty dorównywały bieli śniegu.
W przemienieniu Chrystusa chodziło głównie o to,
aby z serc uczniów usunąć zgorszenie krzyża i by uniżenie
dobrowolnie przyjętej męki nie zakłóciło wiary tych,
którym została objawiona wspaniałość ukrytej godności.
Z nie mniejszą też troską podbudowywał Pan swoim
przemienieniem nadzieję Kościoła świętego w tym celu,
by całe ciało Chrystusowe dowiedziało się, jaką zostało
obdarowane mocą przemiany i aby wszystkie jego członki
mogły się spodziewać udziału w tej chwale, którą wcześniej
rozbłysła Głowa.
Powiedział już o tym sam Pan, gdy mówił o majestacie
swojego przyjścia: „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak
słońce w królestwie Ojca swego". To samo głosi św. Paweł
Apostoł: „Sądzę, że utrapienia obecnego czasu nie są
godne przyszłej chwały, która się ma w nas objawić".
I znowu: „Umarliście i życie wasze jest ukryte z Chrystu
sem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, życie wasze, wtedy
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale".
W cudzie przemienienia, który miał utwierdzić apo
stołów i doprowadzić ich do wszelkiej wiedzy, kryje się
jeszcze inne pouczenie.

Godzina czytań
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Oto bowiem w czasie jego trwania ukazali się Mojżesz
i Eliasz (to znaczy Prawo i prorocy) rozmawiający
z Panem, aby w obecności owych pięciu mężów dopełniło
się jak najprawdziwiej to, o czym powiedziano: „Na sło
wie dwóch albo trzech świadków opiera się cała sprawa”.
Cóż jest bardziej stałego i mocniejszego od słowa,
w którego przepowiadaniu brzmi trąba Starego i Nowego
Testamentu, a z nauką Ewangelii rozbrzmiewają wspólnie
instrumenty starodawnych obietnic?
Przystają bowiem nawzajem do siebie stronice oby
dwu przymierzy i Ten, którego wcześniejsze znaki obie
cywały pod zasłoną tajemnic, ukazuje się teraz wyraźny
i przejrzysty w blasku obecnej chwały. Albowiem jak
powiedział św. Jan: „Prawo zostało nadane przez Mojże
sza, łaska zaś i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”.
W Nim stała się rzeczywistością obietnica zawarta
w prorockich figurach i dopełniło się to wszystko, ku
czemu zmierzały nakazy Prawa, ponieważ On przez swoją
obecność stwierdza prawdę przepowiedni, a łaską swoją
czyni możliwym zachowywanie przykazań.
Niechże więc przez głoszenie świętej Ewangelii utwierdzi
się wiara wszystkich chrześcijan i niechaj nikt się nie wstydzi
Chrystusowego krzyża, przez który świat został odkupiony.
Z tego też powodu niech się nikt nie boi cierpieć dla spra
wiedliwości ani niech nie wątpi w osiągnięcie obiecanej
nagrody, ponieważ przez pracę zdąża się do wytchnienia
i przez śmierć do życia. Skoro Chrystus przyjął na siebie
całą słabość naszej nędzy, z Nim razem zwyciężymy to, co
On zwyciężył, i otrzymamy wszystko, co nam obiecał, jeśli
tylko będziemy trwać w wierze i miłości względem Niego.
Zarówno bowiem w zachowywaniu przykazań, jak
i w znoszeniu przeciwności winien w naszych uszach
brzmieć uprzedzający głos Ojca: „To jest mój Syn umi
łowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Hbr 12, 22. 24. 25; Ps 95, 8
W. Przystąpiliście do Pośrednika t Nowego Testa
mentu, Jezusa. / Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu. *
R espo n so r iu m
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Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, / ponieważ odwró
cili się od Tego, który na ziemi mówił, / o ileż bardziej my,
jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.
K. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych, w. Jeśli bowiem.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

H y m n s. 39.

1 ant. Prawica Pańska moc okazała, * prawica Pana
mnie wywyższyła.
Psalmy i pieśń z niedzieli 11 tygodnia, s. 938.

2 ant. Śpiewajmy hymn trzech młodzieńców, * który
śpiewali w piecu ognistym / na chwałę Pana.
3 ant. Chwalcie Pana * na ogromnym Jego nieboskłonie.

Ne 8, 9b. lOb
Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie
bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni,
bo radość w Panu jest waszą ostoją.

C zy tan ie

R esponsorium k rótkie
K. Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
w. Chryste. K. Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.

Ant. do pieśni Zachariasza Nasz Pan, Jezus Chrystus,
śmierć zniweczył * i przez Ewangelię dał nam światło
życia wiecznego.
P ro śby

Uwielbiajmy Boga nieskończonej dobroci i błagajmy Go
przez Jezusa Chrystusa, który zawsze żyje, aby się
wstawiać za nami:
Zapal u’ nas, Panie, ogień swej miłości.
Spraw, miłosierny Boże, abyśmy pełnili dzisiaj liczne
dzieła miłości
i okazywali życzliwość wszystkim naszym bliźnim.

Modlitwa w ciągu dnia
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Ty w czasie potopu uratowałeś Noego przez arkę,
wybaw katechumenów przez wodę chrztu świętego.
Daj, abyśmy nie poprzestawali na karmieniu się tylko
chlebem,
ale szukali pożywienia w słowie, które pochodzi z ust
Twoich.
Pomóż nam usuwać spośród nas wszelką niezgodę,
daj, abyśmy się radowali pokojem i miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowa
nego Syna, t ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, *
abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć
oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hym n

s

.

40.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y t a n ie

1 T e s 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.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zy tan ie

I z 30, 15. 18

Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu
i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza
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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.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
por. Pwt 4, 29-31

C z y t a n ie

Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znaj
dziecie 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.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
H

ymn

s.

35.

1 ant. Pan rozciągnie moc Twego berła * w blasku
świętości.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 945.

2 ant. Jeden jest Bóg, którego czcimy, * Ten, który
stworzył niebo i ziemię.
3 ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, * lecz za nas
wszystkich wydał Go w ofierze.
Czy ta nie

1 Kor 9, 24-25

Zawodnicy, którzy biegną na stadionie, wszyscy
wprawdzie biegną, lecz tylko jeden otrzymuje nagrodę.
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Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który
staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby
zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.
R e sp o n so r iu m k r ó tk ie

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszy
liśmy przeciw Tobie. w. Wejrzyj. K. Wysłuchaj,Chryste,
naszego wołania, w. Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała Ojcu.
w. Wejrzyj.
Ant. do pieśni Maryi Nie mówcie nikomu o tym
widzeniu, * aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
k

.

P rośby

Zawsze dziękujmy Chrystusowi, który jako nasza Głowa
i nasz Nauczyciel przyszedł, aby wszystkim służyć
i czynić dobrze. Z pokorą i ufnością zanośmy do
Niego nasze błagania:
Nawiedź, o Panie, swoją rodzinę.
Panie, bądź obecny w posłudze biskupów i kapłanów
swego Kościoła, którzy uczestniczą w Twojej godności
Głowy i Pasterza;
niech przez Ciebie doprowadzą wszystkich do Ojca.
Niech Twój Anioł towarzyszy podróżującym
i zachowa ich od wszelkich niebezpieczeństw.
Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby służyć,
naucz nas, za Twoim przykładem, pomagać bliźnim
w potrzebie.
Spraw, niech w każdej ludzkiej wspólnocie brat pomaga
bratu,
aby dzięki Twojej obecności wszyscy stanowili jedno.
Okaż miłosierdzie wszystkim zmarłym
i dopuść ich do oglądania blasku Twojego oblicza.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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PO NIEDZIAŁEK
G O D Z IN A CZYTA Ń

K. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii.

w. Zbliżyło się bowiem królestwo Boże.
I C z y t a n ie

Z Księgi Wyjścia

14, 10-31

Przejście przez Morze Czerwone
W owych dniach, gdy zbliżył się faraon, Izraelici
podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi,
ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie
do Pana. Rzekli do Mojżesza: „Czyż brakowało grobów
w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na
pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że
wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci
wyraźnie w Egipcie: Zostaw nas w spokoju, chcemy słu
żyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż
umierać na tej pustyni”. Mojżesz odpowiedział ludowi:
„Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zo
baczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj.
Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy
oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spo
kojni”.
Pan rzekł do Mojżesza: „Czemu głośno wołasz do
Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś
podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je
na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja
natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za
nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego
jego wojska, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy
okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdź
ców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan”.
Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich,
zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również
przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem
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egipskim a wojskiem izraelskim. I tam obłok był ciemnoś
cią, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich
przez całą noc.
Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody
gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą
noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły,
a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając
mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali
ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy
weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze
słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił
je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że
z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcja
nie krzyknęli: „Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego
obronie Pan walczy z Egipcjanami!”
A Pan rzekł do Mojżesza: „Wyciągnij rękę nad morze,
aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców” .
Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia
wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli
naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza.
Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego
wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych,
nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym
dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej
stronie.
W tym to dniu Pan wybawił Izraela z rąk Egipcjan.
I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza.
Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan
wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego
słudze, Mojżeszowi.
Responsorium

Wj 15, 1 .2 . 3.

w. Śpiewajmy ku czci Pana, t który wspaniale okazał
swoją potęgę, / gdy konia z jego jeźdźcem pogrążył
w morzu. * Pan jest moją mocą i źródłem męstwa.
K. Pan, mocarz wojny, Pan jest imię Jego. w Pan
jest.
5

L G II
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II C z y t a n i e
Katecheza św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Katecheza 3, 24-27)
Mojżesz i Chrystus
Izraelici oglądali cuda. Ty także je zobaczysz, i to
o wiele większe i wspanialsze od tych, które widzieli Żydzi
uchodzący z Egiptu. Ty nie oglądałeś faraona zatopione
go wraz z wojskiem, widziałeś jednak diabła pogrążonego
w falach z całą jego zbrojną potęgą. Tamci przeszli morze,
ty przekroczyłeś śmierć. Oni zostali wyrwani z Egiptu, ty
od złych duchów. Żydzi porzucili obcą niewolę, ty zaś
o wiele smutniejszą niewolę grzechu.
Czy chcesz jeszcze poznać inny argument na to, że
zostałeś zaszczycony daleko większymi darami niż Izraeli
ci? Oto oni nie mogli oglądać jaśniejącej twarzy Mojżesza,
choć ten był towarzyszem ich niedoli, ty zaś widziałeś
oblicze Chrystusa w Jego chwale. Woła o tym głośno sam
św. Paweł mówiąc: „My z odsłoniętą twarzą wpatrujemy
się w jasność Pańską”.
Izraelici mieli wówczas Chrystusa, który szedł razem z ni
mi. O wiele jednakże prawdziwiej idzie On dziś z nami. Wtedy
bowiem Pan towarzyszył im przez łaskę daną Mojżeszowi, obecnie zaś towarzyszy nam nie tylko przez łaskę Mojżesza, ale
także przez wasze posłuszeństwo. Oni po opuszczeniu Egiptu
znaleźli się w pustynnym bezludziu, ciebie po śmierci czeka
niebo. Dla nich znakomitym wodzem i władcą był Mojżesz.
Naszym zaś wodzem i władcą jest inny Mojżesz - sam Bóg.
Czymże zaś odznaczał się Mojżesz? Był to, jak mówi
Pismo, „mąż najłagodniejszy ze wszystkich łudzi, jacy żyli
na świecie”. Cechę tę możemy przypisać bez obawy błędu
naszemu Mojżeszowi - Bogu, ponieważ posiada On w so
bie najsłodszego Ducha Świętego, który jest Mu najbar
dziej wewnętrznie współistotny.
Mojżesz swego czasu wznosił do nieba ręce, skąd spro
wadzał mannę, chleb aniołów. Nasz zaś Mojżesz wzno
sząc ręce do nieba, sprowadza nam pokarm trwający na
wieki. Tamten uderzył w skałę, skąd wyprowadził stru
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mienie wód, Ten dotyka ołtarza, uderza w duchowy stół
i wydobywa z niego zdroje Ducha. Dlatego w pośrod
ku tego stołu jest jakby źródło, aby ściągające zewsząd
stada syciły się jego zbawczymi wodami.
Ponieważ mamy tak wyborne źródło i tak wielką
obfitość życia, a stół przelewa się dla nas niezliczoną
ilością dóbr i ubogaca nas w duchowe dary, przystępujmy
więc tam ze szczerym sercem i czystym sumieniem, abyś
my dostąpili łaski i miłosierdzia w odpowiednim czasie.
Łaska i miłosierdzie Jednorodzonego Syna, Pana na
szego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez którego
i z którym Ojcu i ożywiającemu Duchowi niech będzie
chwała, cześć i potęga na wieki wieków. Amen.
Hbr 11, 24-25. 26. 27

R e spo n so r iu m

w. Przez wiarę Mojżesz, t kiedy dorósł, nie chciał, aby
go uważano za syna córki faraona; / wolał raczej cierpieć
z ludem Bożym, / niż używać przemijających rozkoszy
grzechu, * Gdyż patrzył na przyszłą zapłatę.
K. Uważał za większe bogactwo znoszenie zniewag dla
Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu i przez wiarę
opuścił Egipt. W. Gdyż patrzył.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

Wj 19, 4-6a

C z y t a n ie

Wyście widzieli, jak niosłem was na orlich skrzydłach
i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie będziecie
słuchać mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie
moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów,
gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Odkupiłeś nas, Panie, * Z każdego pokolenia, języ
ka, ludu i narodu. W. Odkupiłeś nas. K. Uczyniłeś nas

królestwem i kapłanami dla naszego Boga. w. Z każdego.
K. Chwała Ojcu. w. Odkupiłeś nas.
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Ant. do pieśni Zachariasza Bądźcie miłosierni * jak
Ojciec wasz jest miłosierny.
P rośby

Dzięki hojności Boga Ojca możemy Mu składać w tym
dniu wielkopostnym ofiarę uwielbienia. Błogosławmy
Go i zanośmy do Niego nasze błagania:
Wlej w nasze serca swą Boską naukę.
Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam ducha
modlitwy i pokuty,
— rozpal w nas miłość ku Tobie i braciom.
Dozwól nam współdziałać z Tobą w odnowieniu wszyst
kiego w Chrystusie,
aby sprawiedliwość i pokój obfitowały na ziemi.
Ukaż nam wewnętrzną wartość wszystkich stworzeń,
abyśmy razem z nimi wielbili Cię pieśnią chwały.
Wybacz nam, że nie dostrzegaliśmy obecności Chrystusa
w ubogich i cierpiących
i nie uszanowaliśmy Twego Syna w naszych braciah.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować
ciało, t pomóż nam swoją łaską, abyśmy powstrzymywali
się od grzechów * i odpowiedzieli w ten sposób na wy
magania Twojej miłości. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

Mdr 11, 23-24a

Nad wszystkim masz litość, Panie, bo wszystko
w Twojej mocy, i zamykasz oczy na grzechy ludzi, by się
nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś.
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K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,

w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y t a n ie

Ez 18, 23

Czyż tak bardzo Mi zależy na śmierci występnego,
mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
p o r. Iz 58, 7

C z y t a n ie

Podziel się z głodnym twoim chlebem, wprowadź do
swego domu biednych tułaczy, przyodziej nagiego, które
go zobaczysz, i nie odwracaj się od twoich bliźnich.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C zy tan ie

Rz 12, 1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co dosko
nałe.
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R espo nso rium krótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w . Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Nie osądzajcie innych, * a nie
będziecie sądzeni. / Bo jakim sądem sądzicie, / takim i was
osądzą.
K.

P rośby

Bóg Ojciec obiecał, że udzieli nam wszystkiego, o co
zgodnie prosić Go będziemy w imię Jego Syna. Ufając
tej obietnicy, zanośmy do Niego nasze błagania:
Okaż miłosierdzie swojemu ludowi.
Panie, Ty przez Chrystusa udoskonaliłeś prawo dane
Mojżeszowi na górze Synaj,
spraw, aby wszyscy uznali to prawo wypisane w ich
sercach oraz zachowali przymierze z Tobą.
Daj wszystkim przełożonym troskliwość o powierzonych
im braci,
a oni, poddani w szczerości serca, niech pomagają
swym opiekunom.
Utwierdź swą mocą umysły i serca misjonarzy
i powołaj wielu współpracowników ich dzieła.
Niechaj dzieci, wzrastając w latach, dojrzewają w Twej
łasce,
a młodzież niech postępuje w Twojej miłości i pra
wości obyczajów.
Pamiętaj o wszystkich naszych braciach i siostrach, któ
rzy w Tobie zasnęli;
obdarz ich radością życia wiecznego.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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W TOREK
GODZINA CZYTAŃ
K. Oto teraz czas upragniony.

w Oto teraz dzień zbawienia.
I C zy ta n ie

Z Księgi Wyjścia

16, 1-18. 35

Deszcz manny na pustyni
Izraelici wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgroma
dzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim
a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich
wyjścia z ziemi egipskiej.
I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izra
elitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici
mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egips
kiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali
chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby
głodem umorzyć całą tę rzeszę” .
Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę
wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził
lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dzien
nej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi
rozkazami czy też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas
tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co
będą zbierać codziennie".
Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraeli
tów: „Tego wieczora ujrzycie, że to Pan wyprowadził was
z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż
usłyszał On, że szemrzecie przeciw Panu. Czymże my
jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam?" Mojżesz powie
dział: „Wieczorem Pan da wam mięso dojedzenia, a rano
chleb do sytości, bo słyszał Pan wasze szemranie przeciw
Niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście
przeciwko nam, ale przeciw Panu!" Mojżesz rzekł do
Aarona: „Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: Zbliż
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cie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemrania”. W czasie
przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów,
spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała
Pana.
I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: „Słysza
łem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu
będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Pozna
cie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem” .
Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i po
kryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła
obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas
na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na
ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: „Co
to jest?” , gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział
do nich Mojżesz: „To jest chleb, który daje wam Pan na
pokarm. To zaś nakazał wam Pan: Każdy z was zbierze
dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. Każdy
z was przyniesie według lic/by osób, które należą do jego
namiotu”.
Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało.
Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał
wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał,
nie miał żadnego braku; każdy zebrał według swych po
trzeb.
Izraelici jedli mannę przez czterdzieści lat, aż przybyli
do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic
ziemi Kanaan.
R e spo n so r iu m

Mdr 16. 20: J 6, 32

W'. Lud swój, Panie, + żywiłeś pokarmem niebieskim

i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, *
Zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić.
K Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero mój
Ojciec da wam prawdziwy chleb / nieba, w Zdolny dać
wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić.
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II C z y t a n ie

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 141, 4-6)
Cierpienie całego ciała Chrystusa
„Panie, wołałem do Ciebie, wysłuchaj mnie” . To mo
żemy wszyscy mówić. Tego nie mówię ja. mówi cały Chry
stus. Ściśle biorąc wypowiedział to Chrystus jako osoba
fizyczna, albowiem gdy przebywał na ziemi, modlił się
nosząc ciało i błagał Ojca jako człowiek, a kiedy się mo
dlił, z całego Jego ciała spływały krople krwi. Tak bowiem
napisane jest w Ewangelii: „Jezus modlił się usilnie i pocił
się krwią”. Czymże zaś jest wypływanie krwi z całego
ciała, jeśli nie cierpieniem męczenników całego Kościoła?
„Panie, wołałem do Ciebie, wysłuchaj mnie! Usłysz
mój głos, gdy będę wołał ku Tobie”. Sądzisz, że trud
wołania już skończony, skoro mówiłeś: „Wołałem do
Ciebie?” Wołałeś, ale nie uważaj się za bezpiecznego. Jeśli
skończyło się udręczenie, skończyło się i wołanie; jeśli zaś
ucisk Kościoła i ciała Chrystusowego trwa aż do końca
wieków, należy nie tylko mówić: „Wołałem do Ciebie,
wysłuchaj mnie”, lecz także: „Usłysz mój głos, gdy będę
wołał ku Tobie” .
„Niech modlitwa moja unosi się jak kadzidło przed
obliczem Twoim, a podnoszenie rąk moich jak ofiara
wieczorna”. Każdy chrześcijanin uzna, że powyższe słowa
należy odnieść do samej Głowy. Kiedy bowiem dzień
nachylał się już ku wieczorowi. Pan złożył na krzyżu
swoją duszę, którą miał wkrótce odzyskać. Nie uczynił
więc tego wbrew swojej woli. Ale tam i my byliśmy jakoś
wyobrażeni. Cóż bowiem zawisło na drzewie, jak nie to,
co przyjął od nas? A w jakiż sposób mogło by się to stać,
żeby Ojciec odtrącił i opuścił kiedykolwiek jedynego Sy
na, który oczywiście jest z Nim jednym Bogiem? A jednak
przybijając naszą słabość do krzyża, gdzie „stary nasz
człowiek - jak mówi Apostoł - został z Nim współukrzyżowany”, wołał głosem tego właśnie naszego człowieka:
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił”.
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Ofiarą wieczorną jest więc męka Chrystusa, krzyż
Pana, zbawcza żertwa, całopalenie miłe Bogu. Ta wie
czorna ofiara przemienia się w zmartwychwstaniu w po
ranny dar. Tak więc modlitwa skierowana z wiernego
serca wprost do Boga, unosi się jak dym ze świętego
ołtarza. Nie ma nic przyjemniejszego nad woń Pańską:
taką zaś woń wydają wszyscy, którzy wierzą.
A zatem „stary nasz człowiek - są to słowa Apostoła
został razem z Nim (z Chrystusem) ukrzyżowany, aby
zniszczone zostało - powiada - ciało grzechu i żebyśmy
już dalej nie służyli grzechowi”.
Ga 2, 19-20
w Razem z Chrystusem t zostałem przybity do krzy
ża. * Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
K. Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Boże
go, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
W. Teraz zaś.
R e spo n so r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

J1 2, 12-13
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post
i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem
jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.
CZYTANIE

R e spo n so r iu m

k ró tk ie

Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, *
Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty, w. Grzechy
moje. k Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie
z grzechu mojego, w.Uzdrów mnie, Boże. k . Chwała
Ojcu. w. Grzechy moje.
k.

Ant. do pieśni Zachariasza Jednego tylko macie Mis
trza, * który jest w niebie: / Chrystusa Pana.
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P rośby

Bogu Ojcu niech będą d/ięki za to, że dał nam swojego
Jednorodzonego Syna, Słowo, które stało się ciałem,
i jest naszym pokarmem i życiem. Z pokorą wołajmy
do Niego:
Słowo Chrystusa niechaj w nas przebywa.
Spraw, abyśmy w tym wielkopostnym czasie częściej słu
chali Twojego słowa
i ze szczerą pobożnością mogli obchodzić wielkie
święto ku czci Chrystusa, który jest naszą Paschą.
Niechaj Twój Duch Święty nas poucza,
abyśmy umieli zachęcać wątpiących i błądzących do
kroczenia drogą prawdy i dobra.
Daj, abyśmy coraz głębiej poznawali tajemnicę Chrystusa
i wyrażali ją całym naszym życiem.
Oczyść i odnów swój Kościół w tych dniach zbawienia,
aby dawał o Tobie coraz doskonalsze świadectwo.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustan
ną opieką, t a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek
upada, * niech Twoja łaska powstrzymuje go od zła
i kieruje ku zbawieniu. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y ta n ie

J1 2, 17

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą ka
płani, słudzy Pańscy. Niech mówią: Przepuść, Panie,
Twojemu ludowi i nie daj swego dziedzictwa na pohań
bienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Jr 3, 25b
Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i nasi
przodkowie, począwszy od młodości aż do dziś; nie słu
chaliśmy głosu Pana, Boga naszego.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
C zy ta n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C z y t a n ie

Iz 58, 1-2

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos
twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestęp
stwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień
za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który
kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Jk 2, 14. 17. 18b
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzy
mywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama
wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby połączona
z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż mi swoją wia
rę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.
C zy ta n ie

R espo n so r iu m

k ró tk ie

K Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
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Ant. do pieśni Maryi Wszyscy braćmi jesteście. *
Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, / jednego
bowiem macie Ojca, Tego, który jest w niebie. / Nie
chciejcie również, by nazywano was mistrzami, / bo tylko
Chrystus jest waszym Mistrzem.
P rośby

Jezus podwyższony na krzyżu wszystkich pociągnął do
siebie. Uwielbiajmy Go i pokornie wołajmy:
Panie, pociągnij wszystkich do siebie.
Panie, niechaj wszystkich pociągnie światło, które pro
mieniuje z tajemnicy Twojego krzyża,
aby uznali, że jesteś drogą, prawdą i życiem.
Udziel żywej wody wszystkim, którzy są spragnieni Ciebie,
aby nie odczuwali pragnienia na wieki.
Oświeć ludzi, którzy służą nauce i sztuce;
niech pomagają bliźnim w osiągnięciu Twojego kró
lestwa.
Porusz sumienia tych, którzy odeszli od Ciebie z powodu
grzechów i zgorszeń;
niechaj wrócą do Ciebie i wytrwają w Twojej miłości.
Wprowadź wszystkich naszych zmarłych do wiecznego
mieszkania,
aby radowali się razem z Najświętszą Dziewicą Mary
ją i świętymi.
Ojcze nasz.
Modlitwa j ak w Jutrzni.

ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ

Nawracajcie się i czyńcie pokutę,
w. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
K.

I C zytanie

Z Księgi Wyjścia
Woda ze skały. Bitwa z Amalekitami

17, 1-16
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W owych dniach całe zgromadzenie Izraelitów wyruszy
ło 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 uczy
nić 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 pró
bę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas czy nie?”
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refi
dim. 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 os
trzem miecza. Pan wtedy powiedział do Mojżesza: „Za
pisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozue
go, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem”.
Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan-Nissi, gdyż mówił: „Ponieważ Amalekita podniósł rękę

Środa

143

na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą
z pokolenia w pokolenie”.
R ESPONSORIUM

Iz

12, 3. 4; por. J 4, 14

Z weselem t będziecie czerpać wodę ze zdrojów
zbawienia. * Powiecie w dniu owym: Chwalcie Pana.
Wzywajcie Jego imienia.
K. Woda, którą Ja wam dam, stanie się w was źródłem
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu, w. Powiecie.
W.

II

Czy tanie

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, przyzwy
czajając człowieka na ziemi nosić Jego Ducha i zachowy
wać 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.
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W ten sposób określone /ostały dla ludu przepisy od
nośnie do wznoszenia przybytku, budowy świątyni, usta
nawiania 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 wy
trwania w służbie Bożej i powołując go przez to, co dru
gorzędne do spraw istotnych, to znaczy przez alegorie do
prawdy, przez rzeczy doczesne do wiecznych, przez cieles
ne do duchowych tak, jak to powiedział Mojżesz: „Wszy
stko uczynisz według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze".
On sam bowiem przez czterdzieści dni uczył się zacho
wywać mocno w pamięci słowo Boże i niebieskie zna
miona 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 przy
pomnieniu 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 rze
czach, które miały się dokonać.
R e spo n so r iu m

G a 3, 24-25. 23

W. Prawo stało się dla nas wychowawcą, t który miał

prowadzić ku Chrystusowi. / abyśmy z wiary uzyskali
usprawiedliwienie. * Gdy jednak wiara nadeszła, / już nie
jesteśmy poddani wychowawcy.
K. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż
Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się
wiary. w Gdy jednak.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA

Pwt 7, 6b . 8 - 9
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich
narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem bę
dącym Jego szczególną własnością, ponieważ Pan was
umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przod
kom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z do
mu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc,
że Pan, Bóg twój, jest Bogiem; Bogiem wiernym, zacho
wującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia
względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego.
C zytanie

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu
Wszechmocnego mieszka, w. Kto się w opiekę, k . Będzie
wzywał Boga, a On go wysłucha, w W cieniu. K. Chwała
Ojcu. w. Kto się w opiekę.
Ant. do pieśni Zachariasza Syn Człowieczy * nie przy
szedł, aby Mu służono, / lecz żeby służyć / i dać swoje
życie na okup za wielu.
K.

P rośby
r

Dzięki składajmy Bogu Ojcu, który mocą Ducha Świę
tego 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 do
brodziejstwa z Twej ręki
i z cierpliwością znosili zło, które nas spotyka.
Daj, abyśmy kierowali się miłością nie tylko w wielkich
sprawach,
lecz także w zwykłych okolicznościach codziennego życia.
Naucz nas wyrzekać się rzeczy zbędnych,
abyśmy mogli przyjść z pomocą wszystkim potrze
bującym.
Spraw, abyśmy przez umartwienie ciała mieli udział
w śmierci Twojego Syna,
skoro w Nim obdarzyłeś nas nowym życiem.
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Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoich wiernych
gotowość do pełnienia dobrych uczynków, f udziel im
doczesnej pomocy * i doprowadź do życia wiecznego.
Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy tan ie

E z 18, 30b-32

Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grze
chów, aby wam już więcej nie były sposobnością do
przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreś
cie popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe
serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, do
mu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci,
mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Za 1, 3 b -4 b
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”.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

C z y t a n ie
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Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
por. Dn 4, 24b
Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje
nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan
odpuści twoje grzechy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Czy tan ie

Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
C zy ta n ie

F l p 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.
Respo nso rium

k ró tk ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w . Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Syn Człowieczy będzie wydany
poganom * na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowa
nie, / a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
K.

P rośby

Chwała i cześć Bogu, który przez krew Chrystusa zawarł
ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze oraz od
nawia 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.
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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 podobień
stwo,
spraw, niech usuwają spośród siebie niesprawiedli
wość i krzywdę.
Doprowadź wszystkich błądzących do prawdy i przyjaźni
z Tobą
i naucz nas przychodzić im z pomocą.
Wprowadź zmarłych do Twojej chwały,
spraw, aby Cię wielbili na wieki.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
GODZINA CZYTAŃ

Kto rozmyśla nad prawem Pana.
w. Wyda swój owoc we właściwym czasie.
K.

I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

18, 13-27

Ustanowienie sędziów przez Mojżesza
Mojżesz zasiadł, aby sądzić lud. I stał tłum przed Moj
żeszem od rana do wieczora.
Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zaję
cia z ludem, powiedział do niego: „Czemu ty sam się
zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na
sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wie
czora?”
Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: „Lud przycho
dzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to
przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami,
oznajmiam prawa i przepisy Boże”.
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Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: „Nie jest
dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy
tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka, i sam
jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję,
a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem
swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego spra
wy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i po
uczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach,
jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu
dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów,
którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów
ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już
to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić
lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni przedkła
dać tobie, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni za
łatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą
ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg cię do tego skłoni, po
dołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie”.
Mojżesz posłuchał rady swego teścia i uczynił wszyst
ko, co mu powiedział. Wybrał sobie Mojżesz z całego
Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich kierownikami
ludu, przełożonymi nad tysiącem, nad stoma, nad pięć
dziesięcioma i nad dziesięcioma, aby wydawali wyroki
ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przed
kładali Mojżeszowi, wszystkie natomiast lżejsze sami roz
strzygali.
Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do
swego kraju.
R esponsorium

L b 11, 25; Wj 18, 25

W. Pan zstąpił z obłoku t i mówił z Mojżeszem, y Wziął

z ducha, który w nim był, / i przekazał go siedemdziesięciu
starszym. * A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesie
nie prorockie.
K. Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów
dzielnych i ustanowił ich kierownikami ludu. w A gdy
spoczął.
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II C z y t a n i e
Z komentarza św. Hilarego, biskupa, do Psalmów
(Ps 128, 1-3)
Prawdziwa bojaźń Pańska
„Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana, którzy
chodzą Jego drogami!”
Ile razy w Piśmie św. jest mowa o bojaźni Pańskiej,
tylekroć trzeba zwrócić uwagę na fakt, że bojaźń ta nie
jest nigdy pozostawiona sama sobie jako wystarczający
motyw wiary, lecz zakłada i bierze pod uwagę wiele
innych prawd, na tle których daje się zrozumieć jej istota
i doskonałość. Widać to z tego, co powiedział Salomon
w księdze Przypowieści: „Jeśli wezwiesz mądrości i nakło
nisz swe serce ku roztropności, jeśli jej będziesz szukał jak
srebra i jak za skarbami kopać za nią będziesz: wtedy
zrozumiesz bojaźń Pańską”.
Zobaczmy, po jakich stopniach można dojść aż do
bojaźni Bożej.
Najpierw trzeba zawezwać mądrość i powierzyć rozu
mowi urząd przewodnika, a następnie roztrząsać i badać
ową mądrość. Potem należy usiłować zrozumieć, czym
jest bojaźń Boża. Nie jest ona w niczym podobna do
uczucia określanego mianem strachu.
Strach bowiem polega na przeżywaniu trwogi, wyni
kającej z ludzkiej słabości, która boi się cierpienia, jakie
jej zagraża, i nie chce go przyjąć. Trwoga taka powstaje
i wstrząsa nami przy wielu okazjach, jak wyrzuty sumie
nia, prawo wyższego od nas, atak silniejszego, choroba,
spotkanie z dzikim zwierzem i wszelkie grożące nam zło.
Takiego strachu nie musimy się uczyć, bo on nas
często spotyka w słabości naszej natury. Nie musimy też
dociekać, czego mamy się bać, ponieważ wszystko, co
przyprawia nas o grozę, powoduje strach.
Natomiast o bojaźni Bożej napisano tak: „Pójdźcie,
synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana”. Bo
jaźni Bożej trzeba się więc uczyć, ponieważ nabyć ją moż
na tylko przez naukę. Nie jest ona bowiem tym samym,
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co strach, lecz mieści się w granicach wiedzy. Nie wynika
też z trwogi dręczącej człowieka, lecz zdobywa się ją
przez zachowywanie przykazań, przez spełnianie dobrych
uczynków w życiu niewinnym i przez poznanie prawdy.
Dla nas bojażń Boża zawiera się całkowicie w miłości
i miłość doskonała stanowi pełnię tej bojaźni. Właściwoś
cią zaś naszej miłości względem Boga jest posłuszeństwo
Jego napomnieniom, uległość rozporządzeniom i wier
ność obietnicom, jakieśmy poczynili. Oto co mówi Pismo
św.: „A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg,
jeśli nie tego, abyś się bał Pana, Boga twego i chodził
wszystkimi Jego drogami, miłował Go i strzegł Jego przy
kazań z całego serca twego i z całej duszy twojej, aby ci się
dobrze działo”.
Wiele zaś jest dróg Pana, chociaż On sam jest drogą.
Lecz gdy mówi o sobie nazywając się drogą, ukazuje
rację, dla której przypisuje sobie tę nazwę: „Nikt nie może
przyjść do Ojca, jak tylko przeze Mnie”.
Trzeba się więc pytać o wiele dróg i rozważać wiele
z nich, aby przez poznanie wielu znaleźć tę jedyną, która
jest dobra, odkryć tę, która wiedzie do życia wiecznego.
Istnieją bowiem drogi ukazywane przez Prawo, przez
proroków, przez ewangelie, przez apostołów czy wreszcie
przez różne przykazania i błogosławieni są ci, którzy
chodzą po nich w bojaźni Bożej.
Syr 2, 16; Łk 1, 50

R espo n so r iu m

w. Którzy się boją Pana, t będą szukać Jego upodo
bania, * A miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.
K. Pan zachowuje swe miłosierdzie na pokolenia i po
kolenia dla tych, co się Go boją. w. A miłujący.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA

por. 1 Kri 8, 51-53a
Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem.
Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego
sługi i błaganie Twego ludu, Izraela, abyś nas wysłuchał,
Cz y t a n ie
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ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś
sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata.
R espo nso rium krótkie

Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu, * Nie
bądź na nas zagniewany na wieki, w Przebacz, Panie.
K. Wyzwól nas, Boże, i odpuść nam grzechy, w. Nie bądź
na nas. K. Chwała Ojcu. w. Przebacz, Panie.
Ant. do pieśni Zachariasza Wspomnij, synu, * że za ży
cia otrzymałeś swoje dobra, / a Łazarz przeciwnie, niedolę.
K.

P rośby

Uwielbiajmy dobroć Boga, który objawił nam siebie
w Chrystusie,i z głębi serca wołajmy do Niego:
Pamiętaj, Panie, o swoich dzieciach.
Daj nam coraz bardziej poznawać tajemnicę Kościoła,
niechaj on doprowadzi nas i wszystkich ludzi do
wiecznego zbawienia.
Przyjacielu ludzi, spraw, abyśmy przyczyniali się do
wzrostu wspólnego dobra ludzkości
i we wszystkim szukali najpierw Twojego królestwa.
Spraw, aby nasze pragnienia zawsze się zwracały ku
Chrystusowi,
który stał się dla nas źródłem żywej wody.
Odpuść nam nasze nieprawości
i prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesz
nikom, f zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni
gorliwością przez Ducha Świętego, * byli mocni w wierze
i wytrwali w działaniu. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DMA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
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Iz 55, 6-7

Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą
drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się
nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Pwt 30, 2-3a
Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał
Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty,
i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy,
sprawi twój Pan Bóg, że powrócisz ze swego wygnania
i zlituje się nad tobą.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
C zy ta n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zytanie

H b r 10, 35-36

Nie pozbywajcie się waszej nadziei, która ma wielką
zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście speł
niając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY

Jk 4, 7-8. 10
Bądźcie poddani Bogu, przeciwstawiajcie się nato
miast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do
Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy,
uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uniżcie się przed Panem,
a On was wywyższy.
Czytanie

R e spo n so r iu m krótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w . W o
łam. k . Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w . Wołam.
K.

Ant. do pieśni Maryi Bogacz, który odmówił Łaza
rzowi * okruszyny chleba, / błagał o kroplę wody.
P rośby

Wysławiajmy miłosierdzie Boga, który nas oświeca łaską
Ducha Świętego, abyśmy postępowali w wierze i spra
wiedliwości. Módlmy się i wołajmy:
Napełniaj życiem swój lud odkupiony.
Panie, Ty jesteś źródłem i dawcą wszelkiej świętości, przez
tajemnicę Eucharystii coraz ściślej zespalaj z Chrys
tusem biskupów, kapłanów i diakonów;
niechaj rozbudzą w sobie łaskę, którą przez włożenie
rąk otrzymali od Ciebie.
Naucz wiernych godnie i czynnie przystępować do stołu
Bożego słowa i Ciała Chrystusowego,
aby zachowywali w życiu i postępowaniu to, co otrzy
mali przez wiarę i sakramenty.
Daj, abyśmy cenili godność każdego człowieka, odkupio
nego krwią Twojego Syna,
i szanowali wolność sumienia naszych braci.
Spraw, aby ludzie powściągnęli nieumiarkowaną żądzę
posiadania dóbr doczesnych
i byli gotowi przychodzić z pomocą potrzebującym.
Zmiłuj się nad wiernymi, których dzisiaj wezwałeś do
siebie z tego świata;
— obdarz ich wieczną szczęśliwością.
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Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

P IĄ T E K
G O D Z IN A CZYTAŃ

Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
w. Bo łaskawy jest i miłosierny.
K.

I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

19, 1-19; 20, 18-21

Obietnica przymierza i objawienie się Pana na Synaju
Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów
z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wy
ruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili
obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na
niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba
i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem
Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przy
wiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie
głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szcze
gólną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż
do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi króles
twem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz
Izraelitom”.
Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedsta
wił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud
jednogłośnie powiedział: „Uczynimy wszystko, co Pan
nakazał”. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł
do Mojżesza: „Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku,
aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył
tobie na zawsze”.
A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział
do Mojżesza: „Idź do ludu i każ im przygotować się na
święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech
będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan
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na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi
granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępo
wać na górę i dotykać jej podnóża, bo kto by się dotknął
góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz
winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek
ani bydlę nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś
zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę”.
Wtedy Mojżesz zstąpił z góry i nakazał przygotować się
ludowi. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi:
„Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet”.
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawi
cami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się
głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie
drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu na
przeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była
cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu,
i uniósł się z niej dym jakby z pieca, i cała góra bardzo się
trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród
grzmotów.
Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos
trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał
z daleka. I mówili do Mojżesza: „Ty mów z nami, a my
będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do
nas, abyśmy nie pomarli!” Mojżesz rzekł do ludu: „Nie
bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć
i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli” .
Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego
obłoku, w którym był Bóg.
Wj 19, 5. 6; 1 P 2, 9
w. Jeśli słuchać będziecie t głosu mego i strzec mojego
przymierza, / będziecie szczególną moją własnością /
pośród wszystkich narodów * I będziecie Mi królestwem
kapłanów i ludem świętym.
K. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na włas
ność przeznaczonym, w. I będziecie.
R esponsorium
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II C z y t a n i e

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 4, 16, 2-5)
Przymierze Pańsk ie
W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział
do ludu: „Pan, Bóg twój, ustanowił na górze Horeb
przymierze; nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami
waszymi, lecz z wami” .
Dlaczego Bóg nie zawarł przymierza z ojcami? Ponie
waż „Prawo nie zostało ustanowione dla sprawiedliwych”.
Ojcowie zaś byli sprawiedliwi. Mając bowiem wypisaną na
sercu i na duszy moc dekalogu miłowali Boga, który ich
stworzył, powstrzymując się od wszelkiej niesprawiedli
wości wobec bliźnich. Dlatego nie było potrzeby napomi
nać ich karcącymi Pismami, ponieważ w sobie samych
posiadali sprawiedliwość Prawa.
Z chwilą jednak, gdy ta sprawiedliwość i miłość wzglę
dem Boga poszły w zapomnienie w Egipcie i zgasły, Bóg
dla swojej wielkiej miłości ku ludziom zmuszony był
objawić im się poprzez żywy głos.
Mocą swoją wyprowadził więc lud z Egiptu, aby czło
wiek stał się z powrotem uczniem i naśladowcą Boga. Na
nieposłusznych zsyłał kary, aby Izrael nie pogardzał Tym,
który go stworzył. Karmił go manną, ażeby kiedyś mógł
przyjąć pokarm duchowy, tak jak to powiedział Mojżesz
w Księdze Powtórzonego Prawa: „Żywił cię manną, któ
rej nie znali twoi ojcowie, abyś poznał, że nie samym tylko
chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem Boga, które
pochodzi z Jego ust”.
Nakazywał miłość względem Boga i uczył sprawiedli
wości w stosunku do bliźniego, aby człowiek nie był ani
niesprawiedliwy, ani niegodny Boga. Przez dekalog przy
gotowywał człowieka do przyjaźni ze sobą i do zgody
z bliźnim, co było pożyteczne dla samego człowieka, bo
Bóg niczego od niego nie potrzebował.
Wszystko to przynosiło człowiekowi zaszczyt, dopeł
niając w nim tego, czego mu brakowało, to znaczy przy
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jaźni z Bogiem. Bóg jednak nie osiągnął stąd żadnej
korzyści, nie potrzebując zresztą miłości człowieka.
Człowiek natomiast potrzebował chwały Bożej, której
nie mógł w żaden sposób inaczej osiągnąć, jak tylko przez
posłuszeństwo względem Boga. Dlatego to Mojżesz znowu
mówi: „Wybieraj życie, abyś żył ty i twoje potomstwo miłu
jąc Pana, Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Nie
go; ponieważ to jest twoje życie i długie trwanie twoich dni”.
Aby przygotować człowieka do tego życia, Bóg oso
biście i w jednakowy dla wszystkich sposób ogłosił praw
dy dekalogu. Prawdy te trwają niezmiennie również
w naszych czasach, bo przyjście Boga w ciele rozszerzyło
je tylko i pomnożyło, nic w nich nie zmieniając.
Jeżeli zaś chodzi o przykazania dotyczące uległości,
Bóg nadał je ludowi osobno, za pośrednictwem Mojżesza,
a służyły one nauce albo karceniu Izraelitów, jak to
powiedział sam Mojżesz: „I mnie nakazał Pan w tym
czasie uczyć was praw i nakazów”.
Dlatego wszystko to, co zostało dane ku służbie
w posłuszeństwie i jako znak, Bóg ograniczył nowym
przymierzem wolności. Naturalne zaś przykazania, właś
ciwe ludziom wolnym i wszystkim wspólne, powiększył
i rozszerzył, udzielając nam przez przybranie za synów
hojnie łaski poznania, że Bóg jest Ojcem, abyśmy Go
mogli kochać całym sercem i pójść, bez odwracania się, za
Jego Słowem.
R esponsorium

w. Mojżesz, sługa Boży, t pościł przez czterdzieści dni
i nocy, * Aby stać się godnym przyjąć Prawo Boże.
K. I kiedy wszedł na górę Synaj, przebywał tam czter
dzieści dni i nocy. w. Aby stać się.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
C zy ta n ie

Iz 53, 1 lb-12

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę
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Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że
siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy
przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za
przestępcami.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przy
prowadzić do Boga. w. Chrystus. K. Poniósł śmierć na
ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. w. Aby
nas przyprowadzić, k . Chwała Ojcu. w. Chrystus.
k.

Ant. do pieśni Zachariasza Gospodarz wytraci zło
czyńców, * a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, /
którzy będą mu oddawali plon we właściwym czasie.
P rośby

Błagajmy Chrystusa Zbawiciela, który nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok
został przebity włócznią żołnierza,
— ulecz nasze rany.
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
— odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy oczyszczeni przez
czterdziestodniową pokutę, * w należytym usposobieniu
ducha mogli dojść do zbliżających się świąt wielkanoc
nych. Przez naszego Pana.
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Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Czytanie

Iz 55, 3

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłu
chajcie Mnie, a wasza dusza żyć będzie. Zawrę z wami
wieczyste przymierze, potwierdzę łaski dane Dawidowi.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zytanie

por. Jr 3, 12. 14a

Nawróćcie się do Mnie, a nie okażę wam surowego
oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na
wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym
Panem.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zy tanie

Jk 1, 27

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca
wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich
utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym
od wpływów świata.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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N IE S Z P O R Y
C z y t a n ie

J k 5, 16. 19-20

Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się
jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bracia moi,
jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go
nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje
liczne grzechy.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wo
łam. K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
K.

Ant. do pieśni Maryi Arcykapłani i faryzeusze *
starali się pochwycić Jezusa, / bali się jednak tłumów,
które uważały Go za proroka.
P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który umierając zniwe
czył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił
nam życie. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpli
wości.
6

LG

II
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Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA
G O D Z IN A CZYTAŃ

K. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła.
w. Aby jawne były jego uczynki.
I C zy t a n ie

Z Księgi Wyjścia

20, 1-17

Nadanie Prawa na Synaju
Bóg mówił wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój
Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu
tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi
nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz
oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja
Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze
występek ojców na synach do trzeciego i czwartego poko
lenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję
zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy
Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do
czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego,
który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni
będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego.
Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy
ani ty sam, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój
niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani
cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
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W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię,
morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś
dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu
i uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na
ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłam
stwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie
będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego niewol
nika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.
R esponsorium

P s 19, 8. 9; R z 13, 8. 10

w. Prawo Pańskie t jest doskonałe i pokrzepia duszę, /
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądroś
ci. * Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
K. Kto miłuje bliźniego, wypełnił Prawo; miłość bo
wiem jest doskonałym wypełnieniem Prawa. W. Jaśnieje.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Ambrożego, biskupa, O unikaniu świata
(rozdz. 6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 52)

Przylgnijmy do Boga, jedynego praw'dziwęgo dobra
Gdzie jest serce człowieka, tam jest i jego skarb. Bóg
bowiem nie zwykł odmawiać dobrego daru tym, którzy
Go o to proszą.
Ponieważ Pan jest dobry, szczególnie dla tych, co
w Nim pokładają swoją ufność, przylgnijmy do Niego
całą naszą duszą, całym sercem i całą mocą, abyśmy
trwali w pośrodku Jego światła, widzieli Jego chwałę
i zażywali łaski niebiańskiej rozkoszy. Do tego zatem
Dobra wznieśmy nasze serca, w Nim pozostańmy i żyjmy,
do Niego przylgnijmy, bo Ono jest ponad wszelkie pojęcie
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i ponad wszelkie dociekania, ciesząc się wiecznym i nie
zmąconym pokojem. Pokój ten przewyższa wszystko, co
można sobie pomyśleć lub wyobrazić.
Dobro to przenika całą rzeczywistość, a my wszyscy
w Nim żyjemy i jesteśmy od Niego zależni. Ono zaś nie ma
już wyższego ponad sobą, ponieważ jest Boże. Nikt bo
wiem nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Wszystko zatem co
dobre jest Boże, a wszystko co Boże jest dobre i dlatego
powiedziano: „Gdy rękę swą otwierasz, wszystko wypeł
nia się dobrem1’. Dzięki bowiem dobroci Boga wszystko,
czym zostajemy obdarowani, jest dobre, bez żadnej do
mieszki zła. Takie właśnie dobro obiecuje wierzącym
Pismo św., gdy mówi: „Będziecie spożywać dobra ziemi” .
Umarliśmy razem z Chrystusem. Śmierć Chrystusa
nosimy w naszym ciele, by i życie nasze w Nim się
ukazało. Nie żyjemy już więc naszym życiem, lecz życiem
Chrystusa, życiem niewinnym, czystym, pokornym i peł
nym wszelkich cnót. Z Chrystusem powstaliśmy z mar
twych, z Nim żyjmy, z Nim wstąpmy do nieba, aby wąż
nie znalazł na ziemi naszej pięty, którą by mógł zranić.
Uciekajmy stąd! Możesz uciec duchem, choć pozosta
niesz ciałem. Możesz być tu i równocześnie przebywać
z Panem, jeśli tylko przylgniesz do Niego swoją duszą,
jeżeli będziesz postępował według Jego myśli, jeżeli nie
bezpośrednio jeszcze, ale wiarą wstąpisz na Jego drogę
i u Niego się schronisz. On jest bowiem ucieczką i mocą,
jak mówi do Niego Dawid: „Do Ciebie się uciekłem i nie
doznałem zawodu”.
Bóg jest ucieczką. Przebywa On jednak w niebie
i ponad niebiosami, dlatego tam trzeba się do Niego
uciekać, gdzie jest pokój, odpoczynek od pracy, gdzie
będziemy świętować wielki szabat, jak powiedział Moj
żesz: „Szabaty ziemi będą służyć wam za pokarm ”. Spo
czywać bowiem w Bogu i oglądać Jego radość, to praw
dziwa uczta, pełna spokoju i rozkoszy.
Uciekajmy jak jelenie do źródeł wód. Tak jak Dawid
odczuwał pragnienie, niech pragnie i nasza dusza. Kto jest
tym źródłem? Posłuchaj mówiącego: „Albowiem w Tobie
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jest źródło życia”. Do tego źródła niech mówi dusza moja:
„Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Twoim?”
Źródłem bowiem jest Bóg.
Mt 22, 37. 38; Pwt 10, 12

R esponsorium

Będziesz miłował t Pana Boga swego całym swoim
sercem, / całą swoją duszą i całym swoim umysłem. * To
jest największe i pierwsze przykazanie.
K. Czego żąda od ciebie Pan? Tylko tego, byś się bał Pa
na, Boga swojego, miłował Go i służył twemu Panu, Bogu,
z całego swojego serca i z całej swej duszy. w. To jest.
Modlitwa jak w Jutrzni.
W.

JUTRZNIA

Czy ta n ie

I z 1, 16-18

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych
uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło.
Zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedli
wość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sie
rocie, stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze
Mną wiedźcie - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były
jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone
jak purpura, staną się jak biała wełna.
R esponsorium k r ó tk ie

Jałmużna uwalnia od śmierci. * Ona oczyszcza
z każdego grzechu. W. Jałmużna uwalnia. K. Woda gasi
płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna. W. Ona oczysz
cza. K. Chwała Ojcu. W. Jałmużna uwalnia.
Ant. do pieśni Zachariasza Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie; * już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem; / uczyń mnie choćby jednym z najem
ników twoich.
K.

Prośby

Zawsze i wszędzie składajmy dziękczynienie Chrystusowi,
który nas zbawia, i z ufnością zanośmy do Niego
nasze błagania:
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Niech Twoja laska przyniesie nam pomoc.
Daj, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu,
— jako żywe mieszkanie Ducha Świętego.
Naucz nas już od rana służyć naszym braciom
i przez cały dzień we wszystkim pełnić Twoją wolę.
Spraw, abyśmy szukali pożywienia, które zapewnia życie
wieczne,
jakiego nam hojnie udzielasz.
Niech Twoja Matka, ucieczka grzeszników, wstawia się
za nami,
abyś łaskawie przebaczył nam winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przez swoje sakramenty dajesz nam udział
w dobrach wiecznych, chociaż żyjemy jeszcze na ziemi; t
kieruj naszym życiem doczesnym * i doprowadź nas do
światłości, w której sam przebywasz. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Ap 3, 19-20
Wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.

C zy ta n ie

Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
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I z 44, 21-22

Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem
ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie.
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia
jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w
wielkiej cierpliwości.
C zy ta n ie

G a 6, 7b-8

Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje,
to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
III tydzień psałterza
I NIESZPORY
Hym n

s

.

35.

1 ant. Pan mówi: Nawracajcie się * i wierzcie
w Ewangelię.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1027.
2 ant. Tobie, Panie, złożę ofiarę pochwalną * i wezwę

Twojego imienia.
3 ant. Nikt nie może odebrać Mi życia, * lecz Ja sam

je oddaję i biorę je na nowo.
C z y t a n ie

2 K o r 6, l - 4 a

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno
łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym
wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci
z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień
zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia,
aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko oka
zujemy się sługami Boga.
R espo nso rium

kró tk ie

k Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrze
szyliśmy przeciw Tobie. w . Wejrzyj. K. Wysłuchaj, Chrys
te, naszego wołania, w . Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała Ojcu.
w. Wejrzyj.
Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Kto będzie pił wodę, * którą Ja mu dam, / nie
będzie pragnął na wieki.
Rok B: Jezus zawołał: * „Nie róbcie targowiska
z domu Ojca mojego”.
Rok C: Wydajcie owoce godne nawrócenia, * bo
siekiera do korzeni drzew już jest przyłożona.
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P rośby

Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem.
Uwielbiajmy Go i błagajmy:
Udzielaj życia swojemu ludowi.
Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim
oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli dzielić radość z ty
mi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą,
aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość.
Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi
braćmi, służyli w nich Tobie
i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym.
Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci,
spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili
do życia przez wiarę i pokutę.
Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstę
powało w Twoje ślady
za przykładem Maryi Dziewicy i świętych.
Niechaj zmarli powstaną w Twojej chwale
i na wieki cieszą się Twoją miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty
nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę
i jałmużnę, t przyjmij nasze pokorne przyznanie się do
przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana.
G O D Z IN A C Z Y TA Ń

Nakarmił Pan swego sługę c h l e b e m życia i zrozu
mienia.
w. I napoił go wodą zbawiennej mądrości.
K.

I C z y t a n ie

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.
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Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziem
ców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egips
kiej. 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 pierwo
rodnego 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 świę
tymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpa
nego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom.
Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie doło
żysz 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 błąka
jącego się, odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł
twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale
razem z nim przyjdziesz mu / pomocą.
Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubo
giego, który się zwraca do ciebie w swym procesie.
Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci
na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię niepra
wego. Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podar
ki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.
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Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie
cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie”.
Ps 82, 3-4; Jk 2, 5
W. Ujmijcie się t 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.
R e spo n so r iu m

II C z y t a n i e

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 uspra
wiedliwionego, ale który już wkrótce miał być usprawiedli
wiony. 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 Samarii, aby zaczerpnąć wody” .
Samarytanie nie należeli do narodu izraelskiego, byli
bowiem przybyszami. Fakt, że właśnie ta niewiasta przy
szła 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 rze
czywistością, ponieważ rzeczywistość i uprzedziła figurę,
i stała się prawdą. Uwierzyła bowiem w Tego, który uczy
nił 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,
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Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem nie
utrzymują stosunków z Samarytanami”.
Widzicie cudzoziemców: Żydzi nigdy nie używali na
czyń, 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 bo
wiem słodszego i milszego od tej zachęty: „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”.
Jakiejże On da wody, jeśli nie tej, o której powiedzia
no: „W Tobie jest źródło życia”? Jakże będą pragnąć ci,
którzy „zostaną nasyceni obfitością Twego domu”?
Jezus obiecywał przeobfity pokarm i nasycenie Du
chem 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 obcią
żeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. To bowiem mówił do
niej Jezus, aby już więcej nie pracowała. Ona jednak tego
jeszcze nie rozumiała.
J 7, 37-39; 4, 14
w. Jezus zawołał: t Jeśli kto jest spragniony, a wierzy
we Mnie, / niech przyjdzie do Mnie i pije, / a strumienie
R lspo n so r iu m

Jutrznia
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wody żywej popłyną z jego wnętrza. * A powiedział to
0 Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.
K. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie
pragnął na wieki. w. A powiedział.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU TRZN IA

H ymn

s.

39.

1 ant. Ponad szum wód rozległych potężny jesteś,
Panie, * świadectwa Twoje bardzo godne są wiary.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1033.

2 ant. Błogosławcie Pana, źródła, * chwalcie Go
1 wywyższajcie na wieki.
3 ant. Wychwalajcie Pana, * królowie ziemscy i wszy
stkie narody.
C zy ta n ie

N e 8, 9b. lOb

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie
bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni,
bo radość w Panu jest waszą ostoją.
R espon so rium k r ó tk ie

Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
W. Chryste. K. Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.
K.

Antyfona do pieśni Zachariasza
Rok A: Bóg jest duchem, * potrzeba więc, by Jego
czciciele / oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
Rok B: Zburzcie tę świątynię, * a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo. / To mówił Jezus o świątyni swego ciała.
Rok C: Nie płaczcie nade Mną, lecz nad sobą, * bo jeśli
z zielonym drzewem to czynią, / cóż się stanie z suchym.
P rośby

Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wy
służył nam ten czas zbawienia. Z pokorą zanośmy do
Niego nasze prośby:
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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 wszy
stkich ludzi.
Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej spo
łeczności,
a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny.
Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca,
abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze
świętości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty
nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę
i jałmużnę, f przyjmij nasze pokorne przyznanie się do
przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hym n

s

.

40.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y t a n ie

1 T e s 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.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.

II Nieszpory
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zy ta n ie

I z 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.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zy ta n ie

p o r. Pw t 4, 29-31

Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znaj
dziecie 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.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
H ymn

s.

35.

1 ant. Panie, Królu wszechmogący, * wyzwól nas ze
względu na Twe imię / i daj nam czas na szczerą pokutę.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1040.
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2 ant. Zostaliśmy odkupieni * drogocenną krwią
Chrystusa, / niepokalanego Baranka.
3 ant. Chrystus się obarczył naszym cierpieniem *
i dźwigał nasze boleści.
1 Kor 9, 24-25

C zy ta n ie

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 zgrzeszy
liśmy przeciw Tobie. w. Wejrzyj. K. Wysłuchaj, Chryste,
naszego wołania, w. Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała Ojcu.
W. Wejrzyj.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Woda, którą Ja wam dam * stanie się źródłem
wody tryskającej na życie wieczne.
Rok B: Jezus nie potrzebował świadectwa o czło
wieku, * sam bowiem wiedział, co się w nim kryje.
Rok C: Każde drzewo, * które nie wydaje dobrego
owocu, / będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Prośby

Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój
lud do nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwa
jące 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.
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Naucz nas prawdziwej i czynnej miłości do naszego na
rodu 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 ducho
wej budowli Kościoła.
Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do
pokuty mieszkańców Niniwy;
mocą swego słowa zwróć ku Tobie serca grzeszników.
Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrys
tusa Sędziego
i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie.
Ojcze nasz.
M o d l i t w a j a k w Jutrzni.

P O N IE D Z IA Ł E K
GODZINA CZYTAŃ

K. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii,
w. Zbliżyło się bowiem królestwo Boże.
I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

24, 1-18

Zawarcie przymierza na górze Synaj
Rzekł Pan do Mojżesza: „Wstąp do Pana, ty, Aa
ron, Nadab, Abihu i siedemdziesięciu ze starszych Izra
ela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam zbliży się
do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi
z nim”.
Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa
Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowie
dział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, jakie powiedział
Pan, wypełnimy”. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa
Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp
góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwu
nastu pokoleń Izraela.
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Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu
ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś
wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi
skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją
głośno ludowi. I oświadczyli: „Wszystko, co powiedział
Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”. Mojżesz wziął krew
i pokropił nią lud, mówiąc: „Oto krew przymierza, które
Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów".
Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu
i siedemdziesięciu starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela,
a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych ka
mieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraeli
tów nie podniósł On swej ręki, mogli przeto patrzeć na
Boga. Potem jedli i pili.
Pan rzekł do Mojżesza: „Wstąp do Mnie na górę i po
zostań tam, a dam ci tablice kamienne, Prawo i przykaza
nia, które napisałem, aby ich pouczyć”. Wstał więc Moj
żesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę
Bożą. Powiedział zaś tak do starszyzny: „Pozostańcie tu, aż
wrócimy do was. Oto macie Aarona i Chura. Kto miałby
jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich”.
Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył.
Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok
przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza
z pośrodka obłoku. A wygląd chwały Pana w oczach
synów Izraela był jak ogień pożerający na szczycie góry.
Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę.
I pozostał Mojżesz na górze przez czterdzieści dni i przez
czterdzieści nocy.
R espo n so r iu m

Syr 45, 5; D z 7, 38

w. Pozwolił Bóg Mojżeszowi t usłyszeć swój głos
i wprowadził go w ciemne chmury; * I twarzą w twarz dał
mu przykazania, prawo życia i wiedzy, / aby Jakuba
nauczyć przymierza oraz Izraela swoich rozporządzeń.
K. Mojżesz w społeczności na pustyni pośredniczył
wobec anioła, który mówił do niego na górze Synaj.
W. I twarzą.
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Homilia św. Bazylego Wielkiego, biskupa
(Homilia 20, O pokorze, 3)
Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu
„Niech się nie szczyci mędrzec swą mądrością, siłacz
niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie
przechwala swym bogactwem'’.
Czymże jest więc prawdziwa chwała i w czym człowiek
odnajduje swą rzeczywistą wielkość? A oto co mówi Bóg:
„Ten, kto się chlubi, niech się chlubi tym, że Mnie
poznaje, iż Ja jestem Pan".
Godność człowieka, jego chwała i majestat polega na
poznaniu tego, co naprawdę wielkie, na przylgnięciu do
tej wielkości i szukaniu chwały u Pana chwały, zgodnie ze
słowami Apostoła: „Kto się chlubi, niech się w Panu
chlubi". Tenże Apostoł mówi, iż „Chrystus stał się dla nas
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem,
i odkupieniem, aby jak to jest napisane, w Panu się chlubił
ten, kto się chlubi".
To jest bowiem doskonała i pełna chluba, gdy ktoś
wynosi się nie z powodu własnej sprawiedliwości, bo wie,
że jej naprawdę nie posiada, lecz swoje usprawiedliwienie
opiera wyłącznie na wierze w Chrystusa Pana.
Paweł Apostoł w tym się właśnie chlubi, że ma za nic
swoją sprawiedliwość, a szuka tej, którą otrzymał przez
Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga i wynika
jącą z wiary. Przez nią pragnie poznać Chrystusa i moc
Jego zmartwychwstania oraz swoje współuczestnictwo
w Jego cierpieniach. Taką sprawiedliwością przyobleczo
ny chce naśladować śmierć Chrystusa, by w ten sposób
dojść jakoś do powstania z martwych.
I tu upada wszelka wyniosłość pychy. Nic ci, o człowie
ku, nie pozostawiono, z czego mógłbyś się chlubić. Cała
twoja chwała i nadzieja leży w tym, abyś uśmiercił wszyst
ko, co twoje, i szukał przyszłego życia w Chrystusie. Po
nieważ zaś już mamy zaczątki tego życia, możemy się chlu
bić i trwać w nadziei, żyjąc całkowicie z łaski i daru Boga.
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„Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania
zgodnie z (Jego) wolą” . On swoją mądrość, którą przezna
czył dla naszej chwały, objawia przez Ducha Świętego.
Bóg udziela nam w pracy siły i odwagi. „Pracowałem
więcej od wszystkich - powiedział św. Paweł - wszakże nie
ja, ale łaska Boża, która jest ze mną”.
Bóg wyrywa człowieka z niebezpieczeństw wbrew
wszelkiej ludzkiej nadziei. „Sami w sobie - mówi Apostoł
mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie pokładali ufności
w samych sobie, lecz w Bogu, który wskrzesza umarłych.
On to nas wyrwał i wyrywa z tak wielkiego niebezpie
czeństwa śmierci. W Nim mamy nadzieję, że nadal będzie
nas wyrywał”.
Mdr 15, 3; J 17, 3
w. Ciebie znać, Boże, t oto sprawiedliwość dosko
nała; * Pojąć Twą moc, oto źródło nieśmiertelności.
K. To jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa, w. Pojąć.
R e spo n so r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
C z y t a n ie

Wj 19, 4-6a

Wyście widzieli, jak niosłem was na orlich skrzydłach
i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie będziecie
słuchać mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie
moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów,
gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym.
R e spo n so r iu m

k r ó tk ie

K. Odkupiłeś nas, Panie, * Z każdego pokolenia, języ
ka, ludu i narodu, w. Odkupiłeś nas. K. Uczyniłeś nas

królestwem i kapłanami dla naszego Boga. w. Z każdego.
K. Chwała Ojcu. w. Odkupiłeś nas.
Ant. do pieśni Zachariasza Zaprawdę mówię wam: *
Żaden prorok nie jest mile widziany / w swojej ojczyźnie.
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P rośby

Niech będzie błogosławiony Jezus, nasz Zbawiciel, który
przez swoją śmierć otworzył nam drogę zbawienia.
Módlmy się do Niego:
Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.
Miłosierny Boże, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas nowym
życiem,
spraw, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do
Ciebie.
Daj, abyśmy dzisiaj życzliwie pomagali potrzebującym,
a czyniąc im dobrze, znaleźli w nich Ciebie.
Wspomagaj nas, abyśmy czynili to, co dobre, szlachetne
i prawdziwe,
i zawsze całym sercem Ciebie szukali.
Przebacz nam łaskawie grzechy popełnione przeciw brat
niej miłości,
daj nam jedno serce i jednego ducha.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, nieustannie oczyszczaj i umacniaj
swój Kościół, f a ponieważ nie może on istnieć bez Cie
bie, * niech kieruje nim Twoja łaska. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Mdr 11, 23-24a
Nad wszystkim masz litość, Panie, bo wszystko
w Twojej mocy, i zamykasz oczy na grzechy ludzi, by się
nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś.
C z y t a n ie

K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,

w. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y ta n ie

Ez 18, 23

Czyż tak bardzo Mi zależy na śmierci występnego,
mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
p o r. Iz 58, 7

C zy t a n ie

Podziel się z głodnym twoim chlebem, wprowadź do
swego domu biednych tułaczy, przyodziej nagiego, które
go zobaczysz, i nie odwracaj się od twoich bliźnich.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
K.

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C zy t a n ie

Rz 12, 1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co dosko
nałe.
R esponsorium k r ó t k i e

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
K.
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Ant. do pieśni Maryi Jezus przeszedł * pośród prześla
dowców / i oddalił się stamtąd.
P rośby

Zanośmy pokorne prośby do naszego Pana, Jezusa Chry
stusa, który nas, jako swój lud, wybawił od grzechów:
Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Ty ofiarowałeś samego siebie za Kościół, aby go
uświęcić przez obmycie wodą i słowo życia,
przez pokutę nieustannie go odnawiaj i oczyszczaj.
Dobry Nauczycielu, ukaż młodzieży drogę życia zgod
nego z Twoją wolą,
niechaj osiągnie na niej dobro i szczęście.
Ty okazywałeś litość wszystkim cierpiącym, umacniaj
nadzieję chorych i obdarz ich zdrowiem,
spraw, abyśmy śpieszyli im z troskliwą pomocą.
Daj, abyśmy szanowali godność, jaką nas obdarzyłeś we
chrzcie świętym,
i zawsze żyli dla Ciebie.
Obdarz zmarłych pokojem i chwałą
i dopuść nas kiedyś wraz z nimi do swego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jut r/ ni .

W TOREK
GODZINA CZYTAŃ
K.
W.

Oto teraz czas upragniony.
Oto teraz dzień zbawienia.

I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

32, 1-20

Zloty cielec
Kiedy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót
z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego:
„Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie
wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas
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wyprowadził z ziemi egipskiej”. Aaron powiedział im:
„Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych
żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie”.
I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach,
i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk nakazał je
przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu.
I powiedzieli: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowa
dził z ziemi egipskiej”. A widząc to Aaron kazał postawić
przed nim ołtarz i powiedział: „Jutro będzie uroczystość
ku czci Pana”. A wstawszy wcześnie rano, dokonali ca
łopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść
i pić, i wstali, żeby się bawić.
Pan rzekł wówczas do Mojżesza: „Zstąp na dół, bo
sprzeniewierzył się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi
egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im
nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z me
talu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc:
Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi
egipskiej”. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: „Widzę,
że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie
przeto w spokoju, aby się rozpalił mój gniew na nich.
Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”.
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swe
go, i mówić: „Dlaczego, Panie, płonie Twój gniew przeciw
ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej
wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcja
nie: W złym zamiarze ich wyprowadził, chcąc ich wygubić
w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać
na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela,
Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc
do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiaz
dy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam wa
szym potomkom, i posiądą ją na wieki”. Wówczas to Pan
zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami Świa
dectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu
stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice
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te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem
Boga, wyrytym na tablicach.
A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powie
dział do Mojżesza: „W obozie rozlegają się okrzyki wo
jenne". On zaś odpowiedział: „To nie głos pieśni zwycięs
twa ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chó
rów". A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca
i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk
swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy
cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch,
rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom.
R e spo n so r iu m

P s 106, 20. 21. 22; Rz 1, 21. 23

w. Zamienili chwałę Pana t na podobieństwo cielca
jedzącego siano. * Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, /
wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, / zdumiewających
czynów nad Morzem Czerwonym.
K. Zaćmione zostało bezrozumne ich serce i zamienili
chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy
zniszczalne. w. Zapomnieli.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Piotra Chryzologa, biskupa
(Kazanie 43)
Post wyjedna to, o co prosi modlitwa, a miłosierdzie to
otrzyma
Istnieją trzy rzeczy, bracia, na których stoi wiara,
wspiera się pobożność i trwa cnota. Są to: modlitwa, post
i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjedny
wa post, a osiąga miłosierdzie. Modlitwa, uczynki miło
sierdzia i post - te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie
wzajemnie życie.
Duszą bowiem modlitwy jest post, a życiem postu
miłosierdzie. Niech ich nikt nie rozłącza, gdyż nie znają
podziału. Jeśli ktoś ma tylko jedno z nich lub nie posiada
wszystkich razem, ten nic nie ma. Kto się więc modli,
niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosier-
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dzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany.
W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy
się nie zamyka na głos błagającego.
Niech rozumie post ten, kto pości. Niech dostrzega
głodnego ten, kto pragnie, aby Bóg widział, że on też
łaknie. Miłosierdzie okazuje ten, co sam spodziewa się
miłosierdzia. Kto szuka życzliwości, niech ją sam prakty
kuje. Każdy, kto pragnie otrzymywać, niech sam daje.
Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, który innym odma
wia tego, o co sam prosi dla siebie.
Człowieku, niechże miłosierdzie będzie twoją naturą!
Wtedy i ty dostąpisz miłosierdzia tak, jak tego pragniesz,
ile tylko pragniesz i tak szybko, jak tylko pragniesz.
Bądźże w taki sam sposób miłosierny dla innych.
A więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post niech
będą naszą jedyną obroną u Boga, jedynym wstawiennic
twem, jedną trójpostaciową modlitwą.
To co stracimy przez wykroczenia, starajmy się odzys
kać postem, w którym składajmy w ofierze nasze dusze,
ponieważ nic godniejszego Bogu ofiarować nie możemy,
jak to potwierdza prorok, gdy mówi: „Ofiarą dla Boga
jest duch skruszony. Sercem skruszonym i uniżonym Bóg
nie wzgardzi”.
Człowiecze, złóż Bogu w ofierze swoją duszę i ofiaruj
dar postu, aby był czystą żertwą i żywą ofiarą, która i
tobie pozostaje i Bogu jest oddana. Jeżeliby ktoś odmówił
Panu tego daru, nie będzie usprawiedliwiony, ponieważ
nikt nie może nie posiadać siebie jako daru do ofiarowa
nia.
Żeby jednak modlitwa i post zostały przyjęte, muszą
się do nich przyłączyć uczynki miłosierdzia. Post nie
zaowocuje, jeżeli nie będzie użyźniony miłosierdziem.
Posucha miłosierdzia powoduje uschnięcie postu. Czym
dla ziemi jest deszcz, tym miłosierdzie dla postu. Chociaż
bowiem post kształci serce, oczyszcza ciało, wykorzenia
grzechy, zasiewa cnoty, to jednak gdy zabraknie orzeź
wiających wód miłosierdzia, poszczący nie zbierze żad
nych owoców.
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Ty, który pościsz, pamiętaj, że gdy pości miłosierdzie,
pości i twoja rola; jeżeli natomiast jesteś hojny w uczyn
kach miłosierdzia, twój spichlerz będzie obfitował. A za
tem, człowieku, bacz, byś nie gubił oszczędzając, lecz
zbieraj rozdzielając. Dając ubogiemu, daj samemu sobie,
ponieważ czego nie zostawisz drugiemu, tego i sam nie
będziesz miał.
R e spo n so r iu m

T b 12, 8. 9

w. Dobra jest modlitwa t z postem i jałmużną, *
Albowiem ona oczyszcza z grzechów.
K. I sprawia, że c/łowiek znajduje miłosierdzie i życie
wieczne, w. Albowiem.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

J1 2, 12-13
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post
i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem
jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się na widokniedoli.
C zytanie

R esponsorium

krótkie

Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, *
Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty, w Grzechy mo
je. K. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie
z grzechu mojego, w Uzdrów mnie, Boże. K. Chwała
Ojcu. w. Grzechy moje.
Ant. do pieśni Zachariasza Piotrze, nie mówię ci, *
byś przebaczył bratu tylko siedem razy, / ale siedemdzie
siąt siedem razy.
K.

P rośby

Błogosławmy Chrystusa, który oddał się nam jako chleb
zstępujący z nieba. Skierujmy do Niego nasze prośby:
Chryste, chlehie żywy, bądź naszą mocą.
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Panie, spraw, abyśmy posileni na uczcie eucharystycznej
mieli pełny udział w dobrach Twej paschalnej ofiary.
Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.
Wspomagaj nas, abyśmy ochoczym sercem zachowywali
Twoje słowo
i przynosili owoc przez wytrwałą współpracę z Twą
łaską.
Daj nam współdziałać z Tobą w budowaniu doskonal
szego świata,
aby Twój Kościół łatwiej mógł szerzyć orędzie pokoju.
Panie, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie,
zgładź swoją łaską nasze nieprawości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja
łaska, f ale niech nas utwierdza w świętej służbie *
i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego
Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

J1 2, 17

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą ka
płani, słudzy Pańscy. Niech mówią: Przepuść, Panie,
Twojemu ludowi i nie daj swego dziedzictwa na pohań
bienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
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J r 3, 25b

Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i nasi
przodkowie, począwszy od młodości aż do dziś; nie
słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.

Iz 58, 1-2
Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos
twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za
dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha
sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.
C z y t a n ie

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
NIESZPORY

Jk 2, 14. 17. 18b

C zy ta n ie

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie
utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?
Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż
mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze
swoich uczynków.
R espo n so r iu m

k r ó tk ie

K. Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.

Ant. do pieśni Maryi Jeżeli każdy z was * nie przeba
czy z serca swemu bratu, / podobnie i wam uczyni Ojciec
mój niebieski.
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P rośby

Chrystus Pan polecił nam czuwać i modlić się, abyśmy nie
ulegli pokusom. Zanieśmy do Niego nasze usilne
prośby:
Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.
Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że będziesz z tymi, którzy w
Twoim imieniu gromadzą się na modlitwę,
spraw, abyśmy zawsze razem z Tobą w Duchu Świę
tym modlili się do Ojca.
Boski Oblubieńcze, oddal grzechy od swego umiłowanego
Kościoła,
niech zawsze postępuje w nadziei i mocy Ducha
Świętego.
Panie miłujący ludzi, spraw, abyśmy zgodnie z Twoim
przykazaniem troszczyli się o naszych bliźnich,
aby światło Twego zbawienia żywiej zajaśniało wszy
stkim ludziom.
Królu pokoju, niech Twój pokój zapanuje na świecie,
aby wszyscy ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obecność.
Otwórz wszystkim zmarłym dostęp do wiecznego szczęścia,
obdarz ich nieskazitelnością i chwałą.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ

K. Nawracajcie się i czyńcie pokutę,
w. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

33, 7-11. 18-23; 34, 5-9. 29-35

Pełne objawienie się Boga Mojżeszowi
Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał
go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić
do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był za
obozem.
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Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał
przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza,
aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do
namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do
namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud
widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały
lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego
namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz,
jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz
do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec,
nie oddalał się z wnętrza namiotu.
I rzekł Mojżesz: „Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę” .
Pan odpowiedział: „Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę
przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu
chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba”. I znowu rzekł:
„Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden
człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy
życiu”. I jeszcze rzekł Pan: „Oto miejsce obok Mnie, stań
przy skale. Gdy będzie przechodzić moja chwała, posta
wię cię w rozpadlinie skały i położę moją rękę na tobie, aż
przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mię z tyłu, lecz nie
ukażę tobie mojego oblicza”.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło
Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed
jego oczyma i wołał: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny
i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zacho
wujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający
niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawia
jący go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość
ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego
pokolenia”. I natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi,
i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli darzysz mnie życzliwością,
Panie, to proszę, niech pójdzie Pan wpośród nas. Jest to
wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze
winy i nasze grzechy i uczynisz nas swoim dziedzictwem” .
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tabli
cami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego
twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy
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Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że
skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego.
A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy
zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z ni
mi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polece
nia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
Kiedy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył na
twarz zasłonę. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze
Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do
wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu
Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz
Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza.
A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie
wszedł na rozmowę z Nim.
R esponsorium

2 Kor 3, 13. 18. 15

w. Mojżesz zakrywał sobie twarz, f aby synowie Izra
ela nie patrzyli na jego oblicze. * My natomiast wszyscy z
odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby
w zwierciadle; / za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bar
dziej jaśniejąc, / upodabniamy się do Jego obrazu.
K. Aż po dzień dzisiejszy zasłona spoczywa na ich
sercach, w. My natomiast.
II C z y t a n i e
Z księgi św. Teofila z Antiochii, biskupa, Do Autolika
(Księga 1,2. 7)
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
Jeśli powiesz: Pokaż mi swojego Boga, powiem tobie:
Pokaż mi swojego człowieka, a ja ci pokażę mojego Boga.
A więc pokaż, czy oczy twojej duszy widzą, a uszy twego
serca słyszą.
Ci bowiem, którzy widzą oczyma ciała, dostrzegają to
wszystko, co się dzieje w tym życiu ziemskim i wykrywają
różnice zachodzące między rzeczami, jak np. światło
i ciemność, biel i'czerń, piękno i brzydota, harmonia
i nieład, proporcja i dysproporcja, nadmiar i niedobór.
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To samo należy powiedzieć o tym, co podpada pod słuch,
a więc dźwięki, które są albo ostre i przykre, albo też
przyjemne. Rzecz ma się podobnie z uszami serca
i oczyma duszy, aby mogły słyszeć i widzieć Boga.
Boga widzą ci, którzy Go potrafią widzieć, to znaczy
ci, co mają otwarte oczy duszy. Chociaż bowiem wszyscy
mają oczy, u niektórych są one zaćmione i dlatego nie
mogą zobaczyć światła słonecznego. Z tego jednak, że
ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni
są dotknięci ślepotą. Tak i ty masz zaćmione oczy swojej
duszy z powodu grzechów i złych czynów twoich.
Dusza człowieka powinna być czysta jak lustro odbi
jające promienie. Jeżeli lustro pokrywa rdza, nie można
w nim zobaczyć ludzkiej twarzy. Tak samo jeśli w czło
wieku byłby grzech, nie może on widzieć Boga.
Jeżeli jednak chcesz, możesz zostać wyleczony. Po
wierz się Lekarzowi, a On nakłuje oczy twojej duszy
i twego serca. Któż jest tym lekarzem? Bóg, który przez
Słowo i Mądrość leczy i ożywia. On przez Słowo i Mą
drość wszystko stworzył, albowiem „Słowem Jego utwier
dzone zostały niebiosa, a Jego Duchem wszystkie ich
zastępy". Jego mądrość jest najwyższa. W niej Bóg stwo
rzył ziemię i niebo, ona kazała rozstąpić się przepaściom
i sprawiła, że chmury wylały deszcz.
Jeżeli to, człowiecze, rozumiesz i żyjesz w czystości,
świętości i sprawiedliwości, możesz Boga oglądać. Ale
przedtem musi w twoim sercu zjawić się wiara i bojaźń
Boża. Wówczas to pojmiesz. Gdy zzujesz z siebie śmier
telność i obleczesz się w nieśmiertelność, wtedy zobaczysz
Boga w tej mierze, w jakiej na to zasłużyłeś. Bóg bowiem
obudzi twoje ciało jako nieśmiertelne wraz z duszą
i wówczas stawszy się nieśmiertelnym zobaczysz Nie
śmiertelnego, jeśli teraz Mu uwierzysz.
por. 2 Kor 6, 2. 4. 5. 7
w. Oto teraz czas upragniony, t oto teraz dzień zba
wienia. Pracujmy więc nad sobą w wielkiej cierpliwości
wśród wielu wyrzeczeń. * Umocnieni łaską Bożą.
R e spo n so r iu m

7

L G II
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K. Okażmy się sługami Boga przez wielką cierpliwość
wśród wielu wyrzeczeń, w Umocnieni.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

Pw t 7, 6b. 8-9

Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich
narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem bę
dącym Jego szczególną własnością, ponieważ Pan was
umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przod
kom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z do
mu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc,
że Pan, Bóg twój, jest Bogiem; Bogiem wiernym, zacho
wującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia
względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego.
R esponso rium

k ró tk ie

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu,* W cieniu
Wszechmocnego mieszka, w. Kto się w opiekę. K. Będzie
wzywał Boga, a On go wysłucha, w. W cieniu. K. Chwała
Ojcu. W. Kto się w opiekę.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Nie sądźcie, że przyszed
łem * znieść Prawo lub proroków; / nie przyszedłem
znieść, ale wypełnić.
P rośby

Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który po
stanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę nowym
stworzeniem, by przeminęło to, co stare, a wszystko
stało się nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego:
Przez swego Ducha daj nam nowe życie.
Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa
ziemia, zawsze nas odnawiaj przez swego Ducha,
abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej ojczyźnie.
Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty
przemienia tę ziemię,
aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości
i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu.
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Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań i niewierności
i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom.
Wybaw nas od zła wszelkiego,
nie dozwól, aby urok tego, co przemija, przesłonił
nam prawdziwe dobro.
Ojcze nasz.
M odlitw a

Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu
przez czterdziestodniową pokutę i karmieni Twoim sło
wem, t całym sercem oddali się Tobie * i zgodnie zanosili
do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy t a n ie

E z 18, 30b-32

Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grze
chów, aby wam już więcej nie były sposobnością do
przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreś
cie popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe
serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć,
domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmier
ci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y t a n ie

Z a 1, 3 b -4 b

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”.
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K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. 1 zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
por. Dn 4, 24b

C z y t a n ie

Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje
nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan
odpuści twoje grzechy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
M odlitw a ja k w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y ta n ie

F lp

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.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. W Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Kto zachowuje przykazania Pań
skie * i uczy je wypełniać, / ten będzie wielki w królestwie
niebieskim.
K.

P rośby

Uwielbiajmy Boga wszechmogącego, który rządzi świa
tem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego
ludowi, ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw
o Jego królestwo. Dlatego wołajmy do Niego:
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Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.
Ojcze święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego
Pasterza, czuwaj nad pasterzami i nad ludem im
powierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona
opieki pasterzy,
a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni.
Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opie
kowali się chorymi
— i świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi.
Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się
członkami Twojego Kościoła
— i przez dobre czyny budują go w miłości.
Okaż nam, grzesznym, swoje przebaczenie
— i pojednaj nas z Twoim Kościołem.
Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego
— i przebywali z Tobą na zawsze.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZWARTEK
G O D Z IN A C Z Y T A Ń

K. Kto rozmyśla nad prawem Pana.
W. Wyda swój owoc we właściwym czasie.
I C zy ta n ie

Z Księgi Wyjścia

34, 10-28

Drugi kodeks przymierza
Pan powiedział do Mojżesza: „Oto Ja zawieram przy
mierze wobec całego twego ludu i uczynię cuda, jakich nie
było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud,
wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja
uczynię z tobą, są straszne.
Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja
wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę,
Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę. Strzeż się zawierania
przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby
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się nie stali sidłem pośród was. Natomiast zburzcie ich
ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie
aszery.
Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan
ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym. Nie
będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju,
aby gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać
ofiary swoim bogom, nie zaprosili cię do spożywania z ich
ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żony dla
swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bo
gami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami
obcymi.
Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.
Zachowaj Święto Przaśników; przez siedem dni bę
dziesz jadł chleby przaśne, jak ci to poleciłem. A uczynisz
to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż
wtedy wyszedłeś z Egiptu.
Wszystko pierworodne należy do Mnie, a także pier
worodny samiec z bydła, wołów i owiec. Pierworodnego
zaś osła wykupisz głową owcy, a jeślibyś nie wykupił,
złamiesz mu kark. Wykupisz też swego syna pierworod
nego, i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi
rękami.
Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym od
poczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa.
Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa
pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku. Trzy razy
w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem
Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed
ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał
na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby
pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego.
Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwa
szonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno
zostać na drugi dzień.
Najlepsze z pierwocin twojej ziemi winieneś przynieść
do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlę
cia w mleku jego matki”.
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Pan rzekł do Mojżesza: „Zapisz sobie te słowa, gdyż
na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Iz
raelem”.
I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na
tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów.
J 1, 17. 18; 2 Kor 3, 18
w. Podczas gdy Prawo f zostało nadane przez Mojże
sza, / łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. *
Boga nikt nigdy nie oglądał, / Jednorodzony Bóg, który
jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
K. My natomiast wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatru
jemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle, coraz
bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu,
w. Boga.
R e spo n so r iu m

II C z y t a n i e
Z traktatu Tertuliana, kapłana, O modlitwie
(rozdz. 28-29)
Ofiara duchowa
Modlitwa jest żertwą duchową, która znosi stare
ofiary. „Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan.
Syt jestem całopalenia baranów i łoju jagniąt, a krwi
wołów i kozłów nie chcę. Któż bowiem żądał tego z rąk
waszych?”
O
tym, czego szukał Bóg, uczy Ewangelia: „Nadco
dzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie. Bóg bowiem jest Du
chem”, i dlatego pragnie mieć takich czcicieli.
Prawdziwymi czcicielami i prawdziwymi kapłanami
my jesteśmy, ponieważ modląc się w Duchu, duchem
składamy w ofierze modlitwę, żertwę miłą i należną Bogu,
taką, jakiej On sam szukał i jaką dla siebie przewidział.
Tę właśnie modlitwę płynącą z głębi serca, karmioną
wiarą, pielęgnowaną prawdą, dopełnioną niewinnością,
uszlachetnioną czystością, ukoronowaną braterską miłoś
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cią, modlitwę, która wszystko może nam uprosić u Boga,
winniśmy wśród psalmów i hymnów zanosić u Bożego
ołtarza razem z orszakiem dobrych uczynków.
Czegóż bowiem odmówi Bóg modlitwie wypowiada
nej w Duchu i prawdzie, skoro sam jej się domaga?
Czytamy, słyszymy i wierzymy, jak liczne są dowody jej
skuteczności.
Przecież nawet starotestamentalna modlitwa broniła
przed ogniem, dzikimi zwierzętami i głodem, chociaż nie
od Chrystusa otrzymała swój kształt.
O ileż więcej potrafi zdziałać modlitwa chrześcijańka.
Ona już nie tylko anioła rosy stawia w pośrodku płomieni,
zamyka paszcze lwom, dla zgłodniałych przynosi obiad
od wieśniaków i przez łaskę-wysłanniczkę oddala wszelkie
uczucie bólu, lecz tych, co znoszą doświadczenie, mękę
i krzyż, uzbraja w cierpliwość, pomnaża łaskę wytrwa
łości, aby wiara nasza rozeznawała to, co Bóg dopuszcza,
i rozumiała, co znosi dla Jego imienia.
Dawniej modlitwa ściągała plagi, rozpraszała zastępy
wrogów i wstrzymywała potrzebny deszcz. Teraz zaś
modlitwa sprawiedliwości odwraca wszelki gniew Boży,
czuwa w obliczu nieprzyjaciół i wstawia się za prześla
dowców. Czy można się dziwić, że potrafi ona wymusić
deszcz z nieba, skoro mogła i ogień sprowadzić na ziemię?
Tylko modlitwa jest zdolna zwyciężyć Boga. Lecz Chrys
tus nie chciał, żeby przez modlitwę działo się cokolwiek
złego, natomiast wyposażył ją we wszelką moc czynienia
dobra.
Toteż jest ona zdolna do tego, by zawracać z samej
drogi śmierci dusze zmarłych, by umacniać słabych, leczyć
chorych, uspokajać opętanych, otwierać bramy więzienia
i rozwiązywać kajdany niewinnych. To ona zmywa winy,
odpędza pokusy, wstrzymuje prześladowania, pociesza
małodusznych, daje natchnienie wspaniałomyślnym, pro
wadzi pielgrzymujących, ucisza fale wód, łotrów wprawia
w zdumienie, karmi ubogich, kieruje bogaczami, podnosi
upadłych, upadających podtrzymuje, a stojących broni
od upadku.
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Modlą się wszyscy aniołowie i całe stworzenie, modlą
się stada i dzikie zwierzęta zginając swoje kolana. Wszyst
ko, co wychodzi ze stajni i wypełza z nor, nie podnosi
bezużytecznie swoich paszcz ku niebu, lecz modli się wy
dając dźwięki sobie właściwe. Nawet i ptaki powstające ze
snu wznoszą się ku niebu i rozkładając na krzyż skrzydła
zamiast rąk, mówią coś, co wydaje się modlitwą.
Cóż można jeszcze więcej powiedzieć o tej świętej
czynności? Modlił się także sam Pan, któremu niech bę
dzie chwała i moc na wieki wieków.
J 4, 23-24

R e spo n so r iu m

w. Prawdziwi czciciele t będą oddawać cześć Ojcu
w Duchu i prawdzie. * Takich to czcicieli chce mieć
Ojciec.
K. Bóg j e s t duchem, potrzeba więc, by Jego czciciele
oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie, w. Takich.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA

por. 1 Kri 8, 51-53a

C z y t a n ie

Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzic
twem. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie
Twego sługi i błaganie Twego ludu Izraela, abyś nas
wysłuchał, ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty
wybrałeś sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich
ludów świata.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu, * Nie

bądź na nas zagniewany na wieki. w Przebacz, Panie.
K Wyzwól nas, Boże, i odpuść nam grzechy, w. Nie bądź
na nas. K. Chwała Ojcu, w. Przebacz, Panie.
Ant. do pieśni Zachariasza Jeżeli Ja palcem Bożym
wyrzucam złe duchy, * to istotnie przyszło już do was
królestwo Boże.
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P rośby

Chrystus Pan objawił się jako światłość świata, abyśmy
nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia.
Pokornie Go błagajmy:
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.
Synu Boży, dopomóż nam dzisiaj wiernie Ciebie naśla
dować
i ulecz naszą naturę upadłą wskutek grzechu Adaa.
Niechaj Twe słowo będzie pochodnią dla stóp naszych,
abyśmy postępując zgodnie z prawdą, wzrastali w To
bie przez miłość.
Naucz nas czynić wszystkim dobrze ze względu na Ciebie,
aby Kościół się stawał coraz bardziej światłem dla
całej ludzkiej rodziny.
Spraw, abyśmy przez szczere nawrócenie pogłębiali naszą
przyjaźń z Tobą
i wynagradzali za zniewagi wyrządzone Twojej mą
drości i miłości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Pokornie błagamy Cię, wszechmogący Boże, udziel
nam swojej łaski, t abyśmy tym gorliwiej przygotowywali
się do obchodzenia paschalnego misterium, * im bliżej jest
święto naszego odkupienia. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C

z y t a n ie

1 / 55, 6-7

Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą
drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się
nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
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K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Pwt 30, 2-3a
Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał
Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty,
i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy,
sprawi twój Pan Bóg, że powrócisz ze swego wygnania
i zlituje się nad tobą.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

C z y ta n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Hbr 10, 35-36

C zy ta n ie

Nie pozbywajcie się waszej nadziei, która ma wielką
zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście speł
niając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
M odlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y ta n ie

Jk 4, 7-8. 10

Bądźciepoddani Bogu,przeciwstawiajcie
się nato
miast diabłu, aucieknieod was.
Przystąpcie bliżej do
Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesz
nicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uniżcie się przed
Panem, a On was wywyższy.
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R e s p o n s o r i l m KRÓTKIE

K. Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. k . Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Kobieta z tłumu zawołała do
Pana: * Błogosławione łono, które Cię nosiło, / i piersi,
które Cię karmiły! / A Jezus odrzekł na to: / Owszem,
błogosławieni są ci, / którzy słuchają słowa Bożego i je
zachowują.
P rośby

Błagajmy Chrystusa Pana, który dał nam nowe przyka
zanie wzajemnej miłości:
Umocnij, Panie, miłość swego ludu.
Nauczycielu dobry, daj nam miłować Ciebie w bliźnich,
abyśmy w nich Tobie czynili dobrze.
Ty na krzyżu błagałeś Ojca o przebaczenie dla oprawców,
spraw, byśmy miłowali nieprzyjaciół i modlili się za
tych, którzy nas prześladują.
Przez tajemnicę Ciała i Krwi swojej umocnij naszą miłość,
męstwo i nadzieję,
wspieraj słabych, pocieszaj strapionych, wiej ufność
w serca konających.
Jezu, światłości świata, Ty przywróciłeś wzrok niewido
memu od urodzenia, kiedy obmył się w sadzawce,
oświeć katechumenów przez obmycie wodą i słowo
życia.
Napełnij zmarłych swą wieczną miłością
i wprowadź nas do grona Twoich wybranych.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.
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P IĄ T E K
GODZINA CZYTAŃ

K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
w. Bo łaskawy jest i miłosierny.
I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

35, 30 - 36, 1; 37, 1-9

Budowa przybytku i arki
Mojżesz przemówił do Izraelitów: „Oto Pan powołał
imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia
Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem,
wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił
plany robót w złocie, w srebrze, w brązie, oraz prac nad
przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką
drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzo
nych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak
i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana.
Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich
prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz bar
wienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisio
ru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą
sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich
plany.
Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym
Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają
wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według
wszystkich nakazów Pana”.
Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego,
której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość
i wysokość półtora łokcia. I pokrył ją szczerym złotem
wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej dokoła złoty wie
niec. Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i przymo
cował je do czterech jej rogów: dwa pierścienie do jednego
jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Zrobił
również drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem.
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I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki służące
do jej przenoszenia.
Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość
jej wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość półtora
łokcia. Wykuł także dwa cheruby ze złota, uczynił zaś je
na obu końcach przebłagalni: jednego cheruba na jednym
końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni.
Wykonał cheruby razem z przebłagalnią na obu jej bokach.
Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały
nimi przebłagalnię. Miały twarze zwrócone jeden ku dru
giemu i ku przebłagalni były zwrócone twarze cherubów.
R esponsorium

Ps 84, 2. 3; Ps 46, 5. 6

w. Jak miłe są + Twoje przybytki, Panie Zastępów. /
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
K. Najświętszy przybytek Najwyższego, Bóg jest
w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, w Serce.
II C z y t a n i e

Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do
Księgi Hioba
(Księga 13, 21-23)

Tajemnica naszego odrodzenia
Błogosławiony Hiob będący typem Kościoła świętego
przemawia bądź to głosem jego ciała, bądź też głosem jego
Głowy i gdy mówi o członkach Kościoła, natychmiast
wznosi się do słów, które wypowiada Głowa. Dlatego
czytamy: „To cierpiałem, choć nie ma nieprawości w ręce
mojej, gdyż czyste były me prośby do Boga”.
Bez żadnej nieprawości na swoich rękach cierpiał Ten,
który nie popełnił grzechu ani nie znalazł się podstęp
w Jego ustach, a jednak zniósł dla naszego zbawienia
wszystkie boleści krzyża. On sam jeden przed wszystkimi
innymi zanosił czyste prośby do Boga i modlił się w czasie
męki krzyżowania za swoich prześladowców mówiąc:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.
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Co można czystszego powiedzieć lub pomyśleć w mo
dlitwie, jeśli się prosi o miłosierdzie dla tych, którzy zadają
nam ból? Dlatego to krew naszego Zbawiciela, jaką wylali
szalejący prześladowcy, będą potem pić wierzący i przepo
wiadać, że Jezus jest Synem Bożym. O tej to krwi słusznie
czytamy: „Ziemio, nie okrywaj krwi mojej i niech w tobie
nie będzie miejsca, gdzie by się mogło skryć wołanie moje'’.
Człowiekowi grzesznemu powiedziano: „Ziemią jesteś
i do ziemi pójdziesz”. Ziemia ta nie ukrywa krwi naszego
Odkupiciela, ponieważ każdy grzesznik pijąc cenę swoje
go zbawienia wyznaje ją i sławi oraz głosi, jak tylko może
swoim bliźnim.
Ziemia nie ukrywa krwi Chrystusa, ponieważ Kościół
ogłosił już tę tajemnicę swojego zbawienia we wszystkich
częściach świata.
Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa: Niech w tobie nie
będzie miejsca, gdzie by się mogło skryć wołanie moje”.
Sama bowiem krew zbawienia, którą przyjmujemy, jest
wołaniem naszego Odkupiciela. Dlatego św. Paweł mówi:
„Przystąpiliście do pokropienia krwią, która przemawia
mocniej niż (krew) Abla”. A o krwi Abla powiedziano:
„Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi”.
Krew Jezusa lepiej jednak przemawia niż krew Abla,
ponieważ krew Abla domagała się śmierci bratobójcy,
natomiast krew Pana wyprosiła życie prześladowcom.
Żeby więc sakrament męki Pańskiej nie był w nas bezuży
teczny, winniśmy naśladować to, co przyjmujemy, i głosić
innym to, co sami czcimy.
Wołanie bowiem Chrystusa znajduje w nas wtedy
miejsce ukrycia, jeśli język nasz milczy o tym, w co serce
uwierzyło. Żeby więc głos Jego nie pozostał w nas zakry
ty, trzeba, ażeby każdy na swój sposób głosił bliźnim
tajemnicę własnego powrotu do życia.
R espo n so r iu m

por. Rdz 4, 10. 11; Hbr 12, 24

w. Oto krew f Syna Twojego i naszego Brata, woła
z ziemi do Ciebie, Panie. * Błogosławiona ziemia, która
została nasycona krwią Odkupiciela.
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A pokropienie Jego krwią przemawia mocniej niż
krew Abla. w Błogosławiona.
K.

M odlitw a jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C zytanie

Iz 53, 1 l b - 12

Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę
Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że
siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy
przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za
przestępcami.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przy
prowadzić do Boga. w. Chrystus. K. Poniósł śmierć na
ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. w. Aby
nas przyprowadzić. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Mistrzu, które jest pierw
sze ze wszystkich przykazań? * Jezus odpowiedział: / Bę
dziesz miłował Pana, Boga swego, / całym swoim sercem.
K.

P rośby

Dzięki składajmy Chrystusowi Panu, który umierając na
krzyżu, udzielił nam życia. Z całego serca zanośmy do
Niego nasze błagania:
Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.
Mistrzu nasz i Zbawicielu, Ty doprowadziłeś nas do wia
ry i przez swą chwalebną mękę dałeś nam nowe życie,
spraw, abyśmy nie popadli w zatwardziałość grze
chów.
Wspomóż nas, abyśmy potrafili dzisiaj ująć pożywienia
naszemu ciału
i mogli przyjść z pomocą naszym braciom potrzebu
jącym.
Daj, abyśmy z pobożnością przyjęli od Ciebie ten dzień
wielkopostny
i poświęcili go Tobie przez uczynki miłosierdzia.
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Przemień naszą oporną wolę,
spraw, abyśmy wielkodusznie byli Ci oddani.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, wiej w nasze serca swoją łaskę, t
abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadu
żyć * i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecz
nego. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
A nt.

C zy ta n ie

I z 55, 3

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłu
chajcie Mnie, a wasza dusza żyć będzie. Zawrę z wami
wieczyste przymierze, potwierdzę łaski dane Dawidowi.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
A nt.

C zy t a n ie

por. Jr 3, 12. 14a

Nawróćcie się do Mnie, a nie okażę wam surowego
oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na
wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym
Panem.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
A nt.
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C z y ta n ie

J k 1, 27

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca
wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich
utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym
od wpływów świata.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Jk 5, 16. 19-20
Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się
jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bracia moi,
jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go
nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje
liczne grzechy.
C zy t a n ie

R esponsorium

krótkie

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

w. Zmiłuj się. k Chwała Ojcu. w Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Miłować bliźniego swego jak
siebie samego * więcej znaczy niż wszelkie ofiary.
P rośby

Błagajmy Pana Jezusa, który uświęcił lud Boży własną
krwią swoją:
Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.
Nasz Odkupicielu, przez tajemnicę swej męki wspomagaj
wiernych w czynach umartwienia, podtrzymuj ich
w walce ze złem i przeciwnościami, umacniaj ich
nadzieję,
aby godnie przygotowali się do uroczystości Twego
zmartwychwstania.
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Spraw, aby chrześcijanie pełniąc swą proroczą misję,
wszędzie rozszerzali znajomość Ciebie
oraz potwierdzali ją świadectwem gorącej wiary, na
dziei i miłości.
Umocnij Twoją mocą wszystkich zasmuconych,
spraw, byśmy im nieśli pociechę z braterską troskli
wością.
Naucz wiernych przeżywać cierpienia w zjednoczeniu
z Twoją męką,
aby objawiła się w nich tajemnica Twojego zbawienia.
Dawco życia, pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego
świata;
udziel im chwały zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Mo d l i tw a jak w J u t r / n i .

SOBOTA
GODZINA CZYTAŃ

K. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła.
W. Aby jawne były jego uczynki.
I C zytanie

Z Księgi Wyjścia

40, 16-38

Wzniesienie przybytku. Obłok Panu
Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał
uczynić. Tak wykonał.
Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierw
szego roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył
podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił
słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go
przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce,
włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierz
chu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku
i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Swiadec-
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twa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił również stół
w Namiocie Spotkania po stronie północnej przybytku
przed zasłoną, a na nim rozłożył przed obliczem Pana
rząd chlebów, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił też
świecznik w Namiocie Spotkania naprzeciw stołu po
stronie południowej przybytku i na nim umieścił lampy
przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Postawił również ołtarz złoty w Namiocie Spotkania
naprzeciw zasłony i kazał palić na nim wonne kadzidło,
jak Pan nakazał Mojżeszowi. Zawiesił zasłonę przy wej
ściu do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawił przed
wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania i ofiarował na
nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak Pan nakazał
Mojżeszowi. Ustawił także kadź między Namiotem Spot
kania a ołtarzem i nalał w nią wody do mycia. I myli
w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie przed
wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przystąpieniem do
ołtarza, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Wreszcie urzą
dził dziedziniec dokoła przybytku i ołtarz, a przy wejściu
zawiesił zasłonę. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła.
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała
Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do
Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała
Pana wypełniała przybytek.
Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici
wyruszali w drogę, a jeśli obłok się nie wznosił, nie ruszali
w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem
Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak
ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej
ich wędrówki.
RESPONSORIUM

1 K o r 10, 1. 2; W j 40, 34

w. Nasi ojcowie f wszyscy zostawali pod obłokiem, /
wszyscy przeszli przez morze. * I wszyscy byli ochrzczeni
w imię Mojżesza w obłoku.
K. Obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana
napełniła przybytek, w. I wszyscy.
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II C z y t a n i e

Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa
(Kazanie 14, O miłości ubogich, 38. 40)
Służmy Chrystusowi w ubogich
„Błogosławieni miłosierni”, mówi Pismo św., „albo
wiem oni miłosierdzia dostąpią”. Miłosierdzie nie jest by
najmniej ostatnie wśród błogosławieństw. „Błogosławio
ny ten, kto myśli o potrzebującym i ubogim” . 1 znowu:
„Miły jest człowiek, który się lituje i pożycza”. A w innym
miejscu: „Sprawiedliwy cały dzień czyni miłosierdzie
i pożycza”. Bierzmy to błogosławieństwo, niech nas nazy
wają wyrozumiałymi, bądźmy dobrzy!
Niech nawet noc nie przerywa ci uczynków miłosier
nych! Nie mów: „Idź sobie, przyjdź później, dam ci ju tro ” .
Niech nic nie staje między twoim postanowieniem a wy
konaniem dobrego czynu. Miłosierdzie bowiem nie uznaje
żadnej zwłoki. „Ułam łaknącemu twojego chleba, a ubo
gich i tułających się wprowadź do swego dom u”; rób to
zaś radośnie i ochoczo. „Kto pełni uczynki miłosierdzia,
niech to czyni ochoczo” - mówi Paweł Apostoł. Twój
dobry uczynek będzie miał podwójną wartość, jeśli go
wykonasz szybko i ochotnie. To zaś wszystko, co się robi
ze smutkiem lub z przymusem, jest niemiłe i odarte ze
wspaniałomyślności.
Cieszyć się należy, a nie smucić, gdy czynimy dobro.
„Jeżeli usuniesz przeszkody i uprzedzenia”, mówi prorok
Izajasz, to znaczy skąpstwo i podejrzliwość, wahanie
i szemranie, wówczas cóż się dokona? Rzecz wielka i god
na podziwu! Jakaż wspaniała będzie za to zapłata: „Wte
dy wytryśnie jak zorza światłość twoja, a zdrowie twoje
szybko rozkwitnie”. Któż nie będzie wyczekiwał na świa
tło i zdrowie?
Dlatego jeśli sądzicie, że należy mnie choć trochę
posłuchać, słudzy Chrystusa, bracia i Jego spadkobiercy,
to odwiedzajmy Pana póki czas, pielęgnujmy Go i nakarmijmy, odziejmy Go i przygarnijmy do siebie, uczcijmy
Go nie tylko stołem, jak niektórzy, czy olejkami, jak
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Maria, nie grobem, jak Józef z Arymatei, ani tym, co
związane jest z pogrzebem, jak Nikodem, który tylko
połowicznie kochał Chrystusa, nie złotem wreszcie, ka
dzidłem i mirrą, jak to uczynili Magowie przed tymi
wszystkimi, których wymieniliśmy. Pan bowiem wszech
rzeczy pragnie miłosierdzia, a nie ofiary,-gdyż współczu
jące miłosierdzie przewyższa wszelkie mnóstwo tłustych
jagniąt.
Takie właśnie miłosierdzie okażmy Chrystusowi w
ubogich, którzy leżą dziś rozciągnięci na ziemi, aby nas
przyjęli, gdy stąd odejdziemy, do wiecznych przybytków,
w samym Chrystusie, Panu naszym, któremu chwała na
wieki. Amen.
R es p o n so r iu m

Mt 25, 35. 40; J 15, 12

w. Byłem głodny, f a daliście Mi jeść; / byłem sprag
niony, a daliście Mi pić; / byłem przybyszem, a przyjęliście
Mnie. * Zaprawdę, powiadam wam: / wszystko, co uczy
niliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
K. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem, w. Zaprawdę.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

I z 1, 16-18

Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych
uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło.
Zaprawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedli
wość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sie
rocie, stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze
Mną wiedźcie - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były
jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone
jak purpurą, staną się jak biała wełna.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Jałmużna uwalnia od śmierci. * Ona oczyszcza
z każdego grzechu, w. Jałmużna uwalnia. K. Woda gasi
K.
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płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna, w Ona oczysz
cza. K. Chwała Ojcu. w. Jałmużna uwalnia.
Ant. do pieśni Zachariasza Celnik stał z daleka * i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, / lecz bił się w piersi
i mówił: / Boże, miej litość dla mnie, grzesznika.
P ro śb y

Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który ustanowił obmycie
odrodzenia, aby ludzie stali się nowym stworzeniem,
oraz zastawił dla nich stół swego słowa i Ciała. Bła
gajmy Go i wołajmy:
Niech Twoja laska odnowi nas, Panie.
Jezu cichy i pokornego serca, napełnij nas miłosierdziem,
łagodnością i pokorą;
spraw, abyśmy cierpliwie odnosili się do wszystkich.
Naucz nas szczerej miłości względem ubogich i strapio
nych,
abyśmy naśladowali Ciebie, dobrego Samarytanina.
Niechaj Błogosławiona Maryja, Dziewica i Matka Twoja,
oręduje za dziewicami Bogu poświęconymi,
— aby coraz gorliwiej były Tobie oddane.
Udziel nam daru swego miłosierdzia,
odpuść nam grzechy i karę.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do
Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, t abyśmy coraz głębiej
przeżywali misteria paschalne * i radowali się pełnią ich
owoców. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
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C zy ta n ie

Ap 3, 19-20

Wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y t a n ie

I z 44, 2 1-2 2

Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem
ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o Tobie.
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia
jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zy ta n ie

Ga

6, 7b-8

Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje,
to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

4 N IED ZIELA W IELKIEGO POSTU
IV tydzień psałterza
I NIESZPORY
Hym n

s

.

35.

1 ant. Pójdziemy z radością * do domu Pana.
Psalmy i pieśń z niedzieli IV tygodnia, s. 1116.
2 ant. Zbudź się ty, który śpisz, * i powstań z m ar
twych, / a Chrystus obdarzy cię światłem.
3 ant. Gdy byliśmy umarli wskutek grzechów, * Bóg
przywrócił nas do życia razem z Chrystusem, / z wielkiej
miłości, jaką nas umiłował.
Kor 6, l - 4 a
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno
łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym
wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci
z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień
zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia,
aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko oka
zujemy się sługami Boga.
C zy ta n ie

R espo nso rium

2

k r ó tk ie

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliś
my przeciw Tobie. W. Wejrzyj. K. Wysłuchaj, Chryste, nasze
go wołania. W. Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała Ojcu. w . Wejrzyj.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Niegdyś byliście ciemnością, * lecz teraz jes
teście światłością w Panu.
Rok B: Tak Bóg umiłował świat, * że dał swojego
Syna Jednorodzonego, / aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, / ale miał życie wieczne.
Rok C: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie, * już nie jestem godzien nazywać się twoim sy
nem, / uczyń mnie choćby jednym z najemników.
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P rośby

Uwielbiajmy Boga, który troszczy się o wszystkich ludzi,
i wołajmy do Niego:
Okaż zbawienie swojemu ludowi.
Boże, dawco darów i źródło prawdy, obdarzaj łaską
wszystkich biskupów świata,
a wiernych, powierzonych ich pasterskiej pieczy, za
chowaj w nauce Apostołów.
Wlej miłość w serca wszystkich, którzy uczestniczą
w jednym chlebie życia;
niechaj wzrasta ich jedność w Ciele Twego Syna.
Daj, abyśmy zwlekli z siebie starego człowieka razem
z jego uczynkami
i stali się nowym człowiekiem na wzór Chrystusa,
Twojego Syna.
Spraw, aby wszyscy dostąpili przez pokutę odpuszczenia
swoich grzechów
i byli uczestnikami Chrystusowego zadośćuczynienia.
Daj, aby zmarli, obdarzeni Twym pokojem, wielbili Cie
bie bez końca w niebiosach,
gdzie i my spodziewamy się udziału w Twojej wiecznej
chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś
ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą
wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym
świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana.
G O D Z IN A C Z Y TA Ń

K. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
W. Ty masz słowa życia wiecznego.
I C zy ta n ie

Z Księgi Kapłańskiej
Święceńia kaplanów

8, 1-17; 9, 22-24
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Pan powiedział do Mojżesza: „Weź Aarona i jego
synów, szaty, oliwę do namaszczania, cielca na ofiarę
przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych.
Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do
Namiotu Spotkania”.
Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał, i społecz
ność zgromadziła się przed wejściem do Namiotu Spot
kania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: „Oto,
co mi Pan kazał uczynić”.
Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego
synom i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go
ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na
niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu
i przymocował go nią. Potem nałożył mu pektorał i umieścił w pektorale urim i tummim. Włożył mu na głowę
tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary blachę
złotą, święty diadem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
Potem Mojżesz wziął oliwę namaszczenia, namaścił
przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te
rzeczy. Także pokropił nią siedem razy ołtarz i namaścił
ołtarz razem z całym jego sprzętem, również kadź na
wodę i jej podstawę, aby je poświęcić. Potem wylał trochę
oliwy namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby
go poświęcić. Następnie Mojżesz kazał synom Aarona
przybliżyć się, włożył na nich tuniki, przepasał ich ozdob
nymi pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Pan
nakazał Mojżeszowi.
Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną.
Aaron i jego synowie włożyli ręce na głowę cielca ofiary
przebłagalnej. Mojżesz zabił go, wziął jego krew i palcem
pomazał nią rogi ołtarza dokoła; w ten sposób oczyścił
ołtarz. Resztę krwi wylał na podstawę ołtarza i tak po
święcił go, i dokonał przebłagania. Potem wziął cały
tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i płat tłuszczu, który
okrywa wątrobę, jak również i obie nerki wraz z ich
tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu. A cielca
razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu
poza obozem, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
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Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobło
gosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej,
ofiary całopalnej i ofiar biesiadnych. Mojżesz i Aaron
weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamtąd i po
błogosławili lud. Wtedy chwała Pana ukazała się całemu
ludowi. Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną
razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to cały lud
krzyknął z radości i upadł na twarz.
R esponsorium

Hbr 7, 23. 24. 28

w. W dawnym przymierzu t wielu było kapłanami, /
gdyż śmierć nie pozwalała im trwać przy życiu. * Chrystus
zaś, ponieważ trwa na wieki, / ma kapłaństwo nieprze
mijające.
K. Prawo ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążo
nych słabością. W. Chrystus.
II C z y t a n i e
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii
św. Jana
(Traktat 34, 8-9)
Chrystus jest drogą do światła, prawdy i życia
Pan powiedział krótko: „Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz
będzie miał światło życia”. W słowach tych kryje się
równocześnie nakaz i obietnica. Wykonajmy to, co nam
nakazał, żebyśmy nie pragnęli z bezwstydnym czołem
tego, co obiecał, i żeby nam nie powiedział na swoim
sądzie: „Czy zrobiłeś to, co nakazałem, by domagać się
tego, co przyobiecałem?” Cóż takiego nakazałeś, Panie
Boże nasz? Powie ci: „Abyś szedł za M ną”. Prosiłeś o radę
dla życia. Jakiego życia, jeśli nie tego, o którym powie
dziano: „W Tobie jest źródło życia”.
A więc róbmy, co trzeba, i idźmy za Panem. Rozer
wijmy kajdany, które nam nie pozwalają kroczyć za Nim.
Ale któż jest zdolny rozwiązać takie więzy, jeśli nam nie
pomoże Ten, do którego powiedziano: „Ty rozerwałeś
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moje kajdany”, o którym inny psalm mówi: „Pan rozwią
zuje spętanych, Pan podnosi upadłych”.
Za czymże idą ci, którzy są już wolni i podźwignięci,
jeśli nie za Światłem, od którego słyszą słowa: „Ja jestem
światłem świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemnościach", „ponieważ Pan oświeca ślepych”. Po
zwólmy się tylko oświecić, bracia, mając wiarę jako lekar
stwo na ból oczu. Najpierw bowiem była Jego ślina zmie
szana z ziemią, czym pomazany został ślepy od urodzenia.
Myśmy się również narodzili z Adama ślepi, i dlatego
potrzebujemy, aby Chrystus nas oświecił. Zmieszał ślinę
z ziemią: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas” . Zmieszał ślinę z ziemią; dlatego oznajmiono: „Praw
da wyszła z ziemi”. On zaś sam powiedział: „Ja jestem
drogą, prawdą i życiem”. Prawdą będziemy się wiecznie
nasycać, gdy zobaczymy Ją twarzą w twarz, ponieważ i to
mamy obiecane. Któż bowiem odważyłby się spodziewać
tego, czego Bóg nie byłby łaskaw obiecać lub dać?
Będziemy oglądać twarzą w twarz. Apostoł mówi:
„Teraz poznaję po części, jakby w zwierciadle, niejasno,
wtedy zaś poznam twarzą w twarz”. A Jan Apostoł pisze
w swoim Liście: „Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wie
my, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo
ujrzymy Go takim, jakim jest". Wielka to jest obietnica!
Jeżeli kochasz, idź! Kocham, mówisz, ale dokąd mam
iść? Jeśli Pan, twój Bóg, powiedziałby do ciebie: „Ja
jestem prawdą i życiem”, to tęskniąc za prawdą i pożą
dając życia szukałbyś z pewnością drogi, którą byś mógł
tam dojść i mówiłbyś sobie: „Wielką rzeczą jest prawda,
wielką rzeczą jest życie, gdyby tylko był sposób, aby
mogła do nich dotrzeć moja dusza”.
Szukasz drogi? Posłuchaj Chrystusa, który ci najpierw
mówi: „Ja jestem drogą". Zanim oznajmił ci dokąd,
przedtem zapowiedział, którędy masz iść. „Ja jestem,
rzekł, drogą” . Drogą dokąd? „I prawdą, i życiem”. Naj
pierw powiedział, którędy masz iść, a potem oznajmił
dokąd. „Ja jestem drogą, Ja jestem prawdą, Ja jestem
r
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życiem”. Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i ży
ciem; oblekając się w ciało, stał się drogą.
Nie powiedziano ci: „Pracuj i szukaj drogi, abyś doszedł
do prawdy i życia”. Nie to ci powiedziano. Wstań, leniwcze,
droga sama do ciebie przyszła i śpiącego obudziła cię ze
snu, oby cię rzeczywiście obudziła! Wstań i chodź!
Może usiłujesz naprawdę chodzić, ale nie możesz, bo cię
bolą nogi? Skąd ten ból w nogach? Czy gnane chciwością
biegły może po wyboistej drodze? Lecz Słowo Boże uzdra
wiało przecież i kulawych! Oto, powiadasz, nogi mam zdro
we, ale samej drogi nie widzę. On oświecił także ślepych!
P s 119, 104-105; J 6, 68

R e s p o n s o r iu m

w. Nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. * Twoje
słowo jest pochodnią dla stóp moich / i światłem na mojej
ścieżce.
K. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego, w. Twoje słowo.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
Hym n

s

.

39.

1 ant. Jesteś moim Bogiem, * dziękować chcę Tobie,
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Psalmy i pieśń z niedzieli IV tygodnia, s. 1123.

ant. Potężny jesteś, Panie, * wyrwij nas z ręki
mocarza / i daj nam wolność, nasz Boże.
2

3 ant. Chwalcie Pana * za potężne Jego dzieła.
C z y ta n ie

N e 8, 9b. lOb

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie
bądźcie smutni i nie płaczcie. Nie bądźcie przygnębieni,
bo radość w Panu jest waszą ostoją.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
W. Chryste. K. Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.
K.

Modlitwa w ciągu dnia
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Antyfona do pieśni Zachariasza
Rok A: Nigdy nie słyszano, * aby ktoś przywrócił
wzrok niewidomemu od urodzenia; / tylko Chrystus, Syn
Boży tego dokonał.
Rok B: Bóg nie posłał na świat swego Syna, * aby
świat potępił, / lecz aby świat został przez Niego zbawiony.
Rok C: Przynieście najlepszą suknię * i włóżcie na
niego, / będziemy ucztować, ponieważ ten mój syn był
umarły, a znów ożył.
P r o śby

Uwielbiajmy Boga nieskończonej dobroci i błagajmy Go
przez Jezusa Chrystusa, który zawsze żyje, aby się
wstawiać za nami:
Zapal w nas, Panie, ogień swej miłości.
Spraw, miłosierny Boże, abyśmy pełnili dzisiaj liczne
dzieła miłości
i okazywali życzliwość wszystkim naszym bliźnim.
Ty w czasie potopu uratowałeś Noego przez arkę,
— wybaw katechumenów przez wodę chrztu świętego.
Daj, abyśmy nie poprzestawali na karmieniu się tylko
chlebem,
ale szukali pożywienia w słowie, które pochodzi z ust
Twoich.
Pomóż nam usuwać spośród nas wszelką niezgodę,
— daj, abyśmy się radowali pokojem i miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś
ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą
wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym
świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hymn

s. 40.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
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C z y t a n ie

1 T es 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.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zy t a n ie

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.
łt. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Ant.

C zytanie

p o r . P w t 4, 29-31

Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znaj
dziecie 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 miło
siernym jest Pan, Bóg wasz, nie opuści was, nie zgładzi i nie
zapomni o przymierzu, które poprzysiągł waszym przodkom.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II Nieszpory
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II NIESZPO R Y
Hym n

s

.

35.

1 ant. Bóg ustanowił Chrystusa * sędzią żywych
i umarłych.
Psalmy i pieśń z niedzieli IV tygodnia, s. 1129.
2 a n t. Szczęśliwy jest człowiek, * który ze względu na

Pana czyni miłosierdzie; / taki nigdy się nie zachwieje.
3 ant. Gdy Chrystus poniósł mękę, * Bóg spełnił to, co
zapowiedział przez usta proroków.
C z y t a n ie

1 K o r 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.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszy
liśmy przeciw Tobie. w. Wejrzyj, k . Wysłuchaj, Chryste,
naszego wołania, w. Bo zgrzeszyliśmy, k . Chwała Ojcu.

w. Wejrzyj.
Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Jezus pomazał moje oczy błotem * i kazał mi
się obmyć, / i przejrzałem.
Rok B: Kto spełnia wymagania prawdy, * zbliża się do
światła, / aby się okazało, że jego uczynki są dokonane
w Bogu.
Rok C: Synu, ty zawsze jesteś przy mnie * i wszystko
moje do ciebie należy. / A teraz trzeba się weselić i cieszyć
z tego, / że brat twój był umarły, a znów ożył, / zaginął, ale
się odnalazł.

8
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P rośby

Zawsze dziękujmy Chrystusowi, który jako nasza Głowa
i nasz Nauczyciel przyszedł, aby wszystkim służyć
i czynić dobrze. Z pokorą i ufnością zanośmy do
Niego nasze błagania:
Nawiedź, o Panie, swoją rodzinę.
Panie, bądź obecny w posłudze biskupów i kapłanów
swego Kościoła, którzy uczestniczą w Twojej godności
Głowy i Pasterza;
niech przez Ciebie doprowadzą wszystkich do Ojca.
Niech Twój Anioł towarzyszy podróżującym
i zachowa ich od wszelkich niebezpieczeństw.
Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby służyć,
naucz nas,za Twoim przykładem, pomagać bliźnim
w potrzebie.
Spraw, niech w każdej ludzkiej wspólnocie brat pomaga
bratu,
aby dzięki Twojej obecności wszyscy stanowili jedno.
Okaż miłosierdzie wszystkim zmarłym
i dopuść ich do oglądania blasku Twojego oblicza.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

P O N IE D Z IA Ł E K
GODZINA ( ZYTAŃ
K. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii,

w. Zbliżyło się bowiem królestwo Boże.
I C z y ta n ie

Z Księgi Kapłańskiej

16, 2-28

Dzień przebłagania
Pan powiedział do Mojżesza: „Powiedz Aaronowi,
swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do
Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię,
która jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać
w obłoku nad przebłagalnią.
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Oto jak Aaron będzie wchodzić do Miejsca Najświęt
szego: weźmie młodego cielca na ofiarę przebłagalną
i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą,
lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym,
włoży na głowę tiarę lnianą - to są święte szaty. Wykąpie
ciało w wodzie i ubierze się w te szaty.
Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na
ofiarę przebłagalną i jednego barana na ofiarę całopalną.
Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłagalną
za siebie samego i dokona przebłagania za siebie i /a swój
dom. Weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem, przed
wejściem do Namiotu Spotkania. Następnie Aaron rzuci
losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela.
Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla
Pana, i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wyloso
wanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby
dokonać nad nim przebłagania, a potem wypędzić go dla
Azazela na pustynię.
Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebła
galną za siebie i dokona przebłagania za siebie i za swój
dom, zabije cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego.
Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgli rozżarzonych
z ołtarza, który jest przed Panem, i dwie pełne garści
wonnego kadzidła w proszku i wniesie je poza zasłonę.
Rzuci kadzidło na ogień przed Panem, tak iż obłok ka
dzidła okryje przebłagalnię, która jest na Arce Świadec
twa. Dzięki temu nie umrze. Następnie weźmie trochę
krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebłagalnią. Siedem razy pokropi przed przebłagalnią palcem
umoczonym we krwi.
Potem zabije kozła jako ofiarę przebłagalną za lud,
wniesie krew jego poza zasłonę i uczyni z tą krwią to
samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię
z góry i z przodu i dokona przebłagania nad Miejscem
Świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa
według wszystkich ich grzechów.
To samo uczyni z Namiotem Spotkania, który znaj
duje się u nich, w środku ich nieczystości. Żaden człowiek
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nie będzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kie
dy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu przebłagania
w Miejscu Najświętszym, dopóki nie wyjdzie. Tak doko
na przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe
zgromadzenie Izraela. Potem wyjdzie do ołtarza, który
jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania.
Weźmie trochę z krwi cielca i z krwi kozła i pomaże nią
rogi dokoła ołtarza. Następnie siedem razy pokropi go
palcem umoczonym we krwi. W ten sposób oczyści go
z nieczystości Izraelitów i poświęci go.
Kiedy już ukończy obrzęd przebłagania nad Miejscem
Świętym, Namiotem Spotkania i ołtarzem, każe przypro
wadzić żywego kozła. Aaron położy obie ręce na głowę
żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów,
wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grze
chów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego
przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób
kozioł zabierze ze sobą wszystkie ich winy do ziemi
bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię.
Wtedy Aaron wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie
szaty lniane, które włożył wchodząc do Miejsca Świętego,
i tam je położy. Wykąpie ciało w wodzie w miejscu
poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę
całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby
dokonać przebłagania za siebie i za lud. Także tłuszcz
ofiary przebłagalnej zamieni w dym na ołtarzu. Człowiek,
który wypędził kozła dla Azazela, wypierze ubranie, wy
kąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu.
Cielec zaś ofiary przebłagalnej i kozioł ofiary przebła
galnej, których krew była użyta do obrzędu przebłagania
w Miejscu Świętym, będą wyniesione poza obóz i spalone
ogniem razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit. Ten,
który je spali, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie
i wróci do obozu”.
R esponsorium

H b r 9, 11. 12. 24

w. Chrystus, f zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr
przyszłych, / nie przez krew kozłów i cielców, / lecz przez
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własną krew * Wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego,
zdobywszy wieczne odkupienie.
K. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudo
wanej rękami ludzkimi, ale do samego nieba. W. Wszedł.
II C z y t a n i e

Homilia Orygenesa, kapłana, do Księgi Kapłańskiej
(Homilia 9, 5. 10)
Chrystus Arcykapłan jest naszym przebłaganiem
Arcykapłan opuszczając lud wchodził raz do roku do
tego miejsca, gdzie była przebłagalnia, a nad nią cheruby,
gdzie też znajdowała się arka przymierza i ołtarz kadze
nia, dokąd nikomu nie było wolno wchodzić oprócz sa
mego arcykapłana.
Jeśli więc pomyślę o moim prawdziwym Arcykapła
nie, Panu Jezusie Chrystusie, jak obleczony w ciało prze
bywał z ludem cały rok, ten rok, o którym sam powie
dział: „Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę
i obwoływał rok łaski od Pana”, to widzę jak jeden raz
w tym roku, w dniu zmiłowania, wchodzi do miejsca
Świętego Świętych, to znaczy po wypełnieniu swego po
słannictwa wstępuje do nieba i przychodzi do Ojca, aby
zjednać Jego przychylność dla ludzi i wstawiać się za
wszystkimi, którzy w Niego wierzą.
Jan Apostoł wiedząc o tym przebłaganiu, którym
Chrystus zjednywa Ojca, mówi: „Dzieci moje, piszę wam
to dlatego, abyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrze
szył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa
sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za
nasze grzechy”.
Podobnie wyraża się na ten temat i św. Paweł, gdy
mówi o Chrystusie: „Jego to ustanowił Bóg narzędziem
przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi". Tak więc
dzień zmiłowania będzie trwał dla nas aż do końca świata.
W jednym ze swoich nakazów Bóg powiada: „Rzuci
Aaron kadzidło na ogień przed Panem, a dym kadzidła
okryje przebłagalnię, która jest na Arce Świadectwa, tak
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iż nie umrze. Następnie weźmie trochę krwi cielca i po
kropi palcem przed przebłagalnią od wschód 11 ”.
Oto jak dokładnie określony był sposób starotesta
mentalnego obrzędu przebłagania Boga przez ludzi. Lecz
ty, który przychodzisz do Chrystusa, prawdziwego Arcy
kapłana, co własną krwią zjednał dla ciebie Boga i po
jednał cię z Ojcem, nie tkwij we krwi ciała, ale doświadczaj
raczej krwi Słowa i Jemu samemu daj posłuch, kiedy ci
mówi: „To jest krew moja. która za was będzie wylana na
odpuszczenie grzechów".
Nie przechodź bezużytecznie nad faktem, że Aaron
kropił krwią przebłagalnię od wschodniej strony. Zmiło
wanie bowiem przychodzi od wschodu. Stamtąd bowiem
pochodzi Mąż, któremu na imię Wschodzące Słońce
i który stał się Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.
Fakt ten jest dla ciebie wezwaniem, byś zawsze spo
glądał na wschód, skąd wschodzi dla ciebie Słońce spra
wiedliwości, gdzie zawsze rodzi się dla ciebie światło, abyś
nigdy nie chodził w mroku i aby dzień ostateczny nie
zaskoczył cię wśród ciemności; żeby w twoje wnętrze nie
wśliznęła się noc i mgła, lecz byś zawsze przebywał
w blasku mądrości, zawsze miał w sobie dzień wiary
i zawsze był w posiadaniu światła miłości i pokoju.
Hbr 6, 20; 7, 2. 3
W. Baranek bez zmazy, f jako nasz poprzednik wszedł
do Miejsca Świętego, * Stał się arcykapłanem na wieki na
wzór Melchizedeka.
K On jest królem sprawiedliwości, którego ród nie ma
końca. w. Stał się arcykapłanem.
R esponsorium

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Czytanie

Wj 19, 4- 6a

Wyście widzieli, jak niosłem was na orlich skrzydłach
i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie będziecie
słuchać mego głosu i strzec mojego przymierza, będziecie
moją szczególną własnością pośród wszystkich narodów.
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gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi
królestwem kapłanów i ludem świętym.
R esponsorium

krótkie

Odkupiłeś nas, Panie, * Z każdego pokolenia,
języka, ludu i narodu, w. Odkupiłeś nas. K. Uczyniłeś nas
królestwem i kapłanami dla naszego Boga. w. Z każdego.
K. Chwała Ojcu. w. Odkupiłeś nas.
Ant. do pieśni Zachariasza Był w Kafarnaum pewien
urzędnik królewski, * którego syn chorował. / Gdy usły
szał, że Jezus przybył do Galilei, / udał się do Niego
z prośbą, / aby uzdrowił jego syna.
K.

P rośby

Dzięki hojności Boga Ojca możemy Mu składać w tym
dniu wielkopostnym ofiarę uwielbienia. Błogosławmy
Go i zanośmy do Niego nasze błagania:
Wlej vr nasze serca swą Boską naukę.
Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam ducha
modlitwy i pokuty,
rozpal w nas miłość ku Tobie i braciom.
Dozwól nam współdziałać z Tobą w odnowieniu wszyst
kiego w Chrystusie,
aby sprawiedliwość i pokój obfitowały na ziemi.
Ukaż nam wewnętrzną wartość wszystkich stworzeń,
abyśmy razem z nimi wielbili Cię pieśnią chwały.
Wybacz nam, że nie dostrzegaliśmy obecności Chrystusa
w ubogich i cierpiących
i nie uszanowaliśmy Twego Syna w naszych braciach.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty odnawiasz świat przez święte
sakramenty, t spraw, aby Twój Kościół czerpał z nich
życie wieczne * i udzielaj mu pomocy w życiu doczesnym.
Przez naszego Pana.
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Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

M d r 11, 23-24a

Nad wszystkim masz litość, Panie, bo wszystko
w Twojej mocy, i zamykasz oczy na grzechy ludzi, by się
nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym
się nie brzydzisz, co uczyniłeś.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C zy tan ie

E z 18, 23

Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego,
mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zy t a n ie

p o r. Iz 58, 7

Podziel się z głodnym twoim chlebem, wprowadź do
swego domu biednych tułaczy, przyodziej nagiego, któ
rego zobaczysz, i nie odwracaj się od twoich bliźnich.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY
R z 12, 1-2

C zytanie

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co dosko
nałe.
R esponsorium

k rótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
K.

Ant. do pieśni Maryi Poznał ojciec, * że syn został
uzdrowiony o tej godzinie, / o której Jezus powiedział:
Syn twój żyje. / I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
P rośby

Bóg Ojciec obiecał, że udzieli nam wszystkiego, o co
zgodnie prosić Go będziemy w imię Jego Syna. Ufając
tej obietnicy, zanośmy do Niego nasze błagania:
Okaż miłosierdzie swojemu ludowi.
Panie, Ty przez Chrystusa udoskonaliłeś Prawo dane
Mojżeszowi na górze Synaj,
spraw, aby wszyscy uznali to prawo wypisane w ich
sercach oraz zachowali przymierze z Tobą.
Daj wszystkim przełożonym troskliwość o powierzonych
im braci,
a oni, poddani w szczerości serca, niech pomagają
swym opiekunom.
Utwierdź swą mocą umysły i serca misjonarzy
i powołaj wielu współpracowników ich dzieła.
Niechaj dzieci, wzrastając w latach, dojrzewają w Twej
łasce,
a młodzież niech postępuje w Twojej miłości i pra
wości obyczajów.
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Pamiętaj o wszystkich naszych braciach i siostrach, któ
rzy w Tobie zasnęli;
obdarz ich radością życia wiecznego.
Okaż miłosierdzie swojemu ludowi.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W TOREK
GODZINA CZYTAŃ

K. Oto teraz czas upragniony,
w. Oto teraz dzień zbawienia.
I C zytanie

Z Księgi Kapłańskiej

19, 1-18. 31-37

Obowiązki wobec bliźniego
Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społecz
ności Izraelitów i powiedz im:
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz.
Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie
zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie
bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Kiedy będziecie składać Panu ofiarę biesiadną, skła
dajcie ją tak, aby Mu była przyjemna. Będziecie z niej jedli
w sam dzień ofiary i w następnym dniu. To, co pozostanie
na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu. Gdyby kto jadł
z niej na trzeci dzień, byłaby to rzecz nieświeża, nie byłaby
przyjemna Bogu. Kto będzie z niej jeść, zaciągnie winę,
bo zbezcześcił świętość Pana. Taki człowiek będzie wy
kluczony spośród swojego ludu.
Kiedy żąć będziecie zboże waszej ziemi, nie będziesz żął
aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozo
stałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz
zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla
ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, wasz Bóg!
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Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będzie
cie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać
fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia
Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzy
skiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w two
im domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz zło
rzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed
niewidomym, ale będziesz się bał twego Boga. Ja jestem
Pan!
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków.
Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego ani nie
będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie bę
dziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw
między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego.
Ja jestem Pan!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Bę
dziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego
powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił
urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźnie
go jak siebie samego. Ja jestem Pan!
Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani
do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie
splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze
starca, w ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan!
Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będzie
cie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was,
będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak
siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi
egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyro
kach, w miarach, w wagach, w objętości. Będziecie mieć
wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą
efę, sprawiedliwy hin. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który
wyprowadził was z ziemi egipskiej!
Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich
wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan!”
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Ga 5, 14. 13; J 13, 34
w Całe Prawo t wypełnia się w tym jednym nakazie: /
Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. *
Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.
K. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali, w. Miłością.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 10 w Wielkim Poście, 3-5)
Wielkim dobrem jest miłość
W Ewangelii św. Jana Pan mówi: „Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wza
jemnie miłowali”. W Liście zaś tegoż Apostoła czytamy:
„Najmilsi, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest
z Boga1, a każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.
Niech zatem wierzący badają swoje sumienie i pod
dają rzetelnemu osądowi nawet najskrytsze poruszenia
swego serca, a jeśliby we wnętrzu swojej duszy odnaleźli
coś z owoców miłości, niech nie wątpią, że mają w sobie
Boga. Żeby zaś z dnia na dzień otwierali się szerzej na
przyjęcie tak wielkiego Gościa, niech pełnią wytrwale
i w coraz większym zakresie uczynki miłosierdzia. Jeżeli
bowiem Bóg jest miłością, to miłości tej nie można niczym
ograniczać, skoro i Bóstwo nie da się zamknąć w żadnych
granicach.
Dlatego, najmilsi, chociaż dla praktykowania cnoty
miłości każdy czas jest odpowiedni, to jednak obecne dni
zachęcają nas do tego w sposób szczególny. Bo jeśli
chcemy obchodzić Paschę Pana uświęceni na duszy i ciele,
to musimy zabiegać przede wszystkim o ten dar łaski,
który zawiera w sobie zbiór wszystkich cnót i zakrywa
mnóstwo grzechów.
Mając więc świętować tę wyższą ponad wszystko ta
jemnicę, w której krew Jezusa Chrystusa zmyła nasze
nieprawości, przygotujmy najpierw ofiary miłosierdzia.
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To samo bowiem, czym nas obdarowała dobroć Boża, my
winniśmy świadczyć tym, którzy wobec nas zawinili.
Niech też i szczodrość nasza wobec ubogich oraz do
tkniętych różnymi ułomnościami obficiej się w nas ujaw
ni, aby z wielu ust płynęły do Boga słowa podzięki, i by
nasze posty skutecznie wsparły potrzeby głodujących.
Żadne pobożne dzieło nie sprawia Panu takiej przyjem
ności jak to, gdy przychodzimy z pomocą Jego ubogim.
Wszędzie bowiem tam, gdzie spotyka się z naszą miło
sierną troską względem innych, rozpoznaje On w niej
odbicie swojej własnej miłości.
Nie obawiajmy się, że wydatki z tym związane uszczu
plą nasze mienie, ponieważ już sama dobroczynność jest
wielkim bogactwem, a szczodrość nie może być pozba
wiona środków tam, gdzie Chrystus i karmi, i sam jest
karmiony. W każdym bowiem uczynku miłosierdzia dzia
ła ta sama ręka, która łamiąc chleb zwiększa go, a roz
dając pomnaża jego ilość.
Niechże więc ten, kto udziela pomocy innym, będzie
spokojny i wesoły, ponieważ wtedy zyska dla siebie naj
więcej, kiedy sobie najmniej zatrzyma. Mówi bowiem św.
Paweł Apostoł: „Ten, który daje nasienie siewcy, i chleba
dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy
plon waszej sprawiedliwości” w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym
na wieki wieków. Amen.
Łk 6, 38; por. Kol 3, 13
W. Dawajcie, t a będzie wam dane: * Miarę dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza
wasze.
K. Jak Pan dał wam, tak i wy dawajcie, w. Miarę.
R espo n so r iu m

M odlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

J1 2, 12-13
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post
i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie

C z y t a n ie
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szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On bowiem
jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.
R esponsorium

k rótkie

Grzechy moje utkwiły we mnie jak strzały, *
Uzdrów mnie, Boże, lekarstwem pokuty, w. Grzechy
moje. K Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie
z grzechu mojego, w. Uzdrów mnie, Boże. K. Chwała
Ojcu. w. Grzechy moje.
Ant. do pieśni Zachariasza Ten, który mnie uzdro
wił, * powiedział do mnie: / Weź swoje łoże i chodź odtąd
w pokoju.
P rośby

Bogu Ojcu niech będą dzięki za to, że dał nam swojego
Jednorodzonego Syna, Słowo, które stało się ciałem
i jest naszym pokarmem i życiem. Z pokorą wołajmy
do Niego:
Słowo Chrystusa niechaj w nas przebywa.
Spraw, abyśmy w tym wielkopostnym czasie częściej
słuchali Twojego słowa
i ze szczerą pobożnością mogli obchodzić wielkie
święto ku czci Chrystusa, który jest naszą Paschą.
Niechaj Twój Duch Święty nas poucza,
abyśmy umieli zachęcać wątpiących i błądzących do
kroczenia drogą prawdy i dobra.
Daj, abyśmy coraz głębiej poznawali tajemnicę Chrystusa
i wyrażali ją całym naszym życiem.
Oczyść i odnów swój Kościół w tych dniach zbawienia,
aby dawał o Tobie coraz doskonalsze świadectwo.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przy
gotuje serca Twoich wiernych, t aby mogli godnie przeżyć
misterium paschalne * i przekazać światu radosną nowinę
o zbawieniu. Przez naszego Pana.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
J1 2, 17
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą ka
płani, słudzy Pańscy. Niech mówią: Przepuść, Panie,
Twojemu ludowi i nie daj swego dziedzictwa na pohań
bienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.
C z y t a n ie

K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Jr 3, 25b
Zgrzeszyliśmy wobec Pana, Boga naszego, my i nasi
przodkowie, począwszy od młodości aż do dziś; nie
słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
C zy ta n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zy ta n ie

I z 58, 1-2

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos
twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za
dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha
sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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C z y ta n ie

Jk 2, 14. 17. 18b

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie
utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków?
Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Pokaż
mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze
swoich uczynków.
R esponsorium

k rótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Oto wyzdrowiałeś; * nie grzesz ni
gdy więcej, / aby ci się coś gorszego / znów nie przydarzyło.
K.

P rośby

Jezus, podwyższony na krzyżu, wszystkich pociągnął do
siebie. Uwielbiajmy Go i pokornie wołajmy:
Panie, pociągnij wszystkich do siebie.
Panie, niechaj wszystkich pociągnie światło, które pro
mieniuje z tajemnicy Twojego krzyża,
aby uznali, że jesteś drogą, prawdą i życiem.
Udziel żywej wody wszystkim, którzy są spragnieni Ciebie,
aby nie odczuwali pragnienia na wieki.
Oświeć ludzi, którzy służą nauce i sztuce;
niech pomagają bliźnim w osiągnięciu Twojego kró
lestwa.
Porusz sumienia tych, którzy odeszli od Ciebie z powodu
grzechów i zgorszeń;
niechaj wrócą do Ciebie i wytrwają w Twojej miłości.
Wprowadź wszystkich naszych zmarłych do wiecznego
mieszkania,
aby radowali się razem z Najświętszą Dziewicą Ma
ryją i świętymi.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

Środa
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ŚRO DA
GODZINA CZYTAŃ

K. Nawracajcie się i czyńcie pokutę.
W. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
I C zy ta n ie

Z Księgi Liczb

11, 4-6. 10-30

Wylanie ducha na starszych i Jozuego
Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogar
nęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc:
„Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy ryby,
któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory,
cebulę i czosnek. Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego
wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną.
Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda
u wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie
gniew Pana, a także wydało się to złe Mojżeszowi. Rzekł
więc Mojżesz do Pana: „Czemu tak źle się obchodzisz ze
swoim sługą, czemu nie darzysz mnie życzliwością i zło
żyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem
ten lud w łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział:
«Noś go na swoim łonie, jak piastunka nosi dziecię,
i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przod
kom?» Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu lu
dowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają:
Daj nam mięsa do jedzenia! Nie mogę już sam dłużej
udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Skoro tak
ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz
mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczę
ście”.
Wtedy Pan rzekł do Mojżesza: „Zwołaj Mi siedem
dziesięciu mężów spośród starszych Izraela, o których
wiesz, że są starszymi ludu i nadzorcami, i przyprowadź
ich do Namiotu Spotkania; niech tam staną razem z tobą.
Wtedy Ja zstąpię i będę z tobą mówił; wezmę z ducha,
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który jest w tobie, i dam im, i będą razem z tobą dźwigać
ciężar ludu, a ty nie będziesz musiał już więcej dźwigać go
sam.
Ludowi zaś powiedz: Oczyśćcie się na jutro, a będzie
cie jeść mięso. Narzekaliście przed Panem i wołaliście:
Kto nam da mięso, abyśmy jedli? O, jak nam dobrze było
w Egipcie! Teraz da wam Pan mięso do jedzenia. Będzie
cie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo
pięć czy dziesięć lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc,
aż wam przez nozdrza wyjdzie i przejmie was wstrętem; od
rzuciliście bowiem Pana, który jest pośrodku was, i narze
kaliście przed Nim mówiąc: Dlaczego wyszliśmy z Egiptu?”
Odpowiedział Mojżesz: „Sześćset tysięcy mężów pie
szych liczy ten lud, pośród którego jestem, a Ty mówisz:
Dam im mięso i jeść będą przez cały miesiąc! Gdyby się
zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystar
czyło? Albo gdyby się złowiło wszystkie ryby morskie,
czyż będzie im dosyć?” Pan jednak odpowiedział Mojże
szowi: „Czyż ręka Pana jest zbyt krótka? Zobaczysz, czy
moja mowa się spełni czy też nie”.
I wyszedł Mojżesz, by oznajmić ludowi słowa Pana.
Następnie zwołał siedemdziesięciu starszych ludu i usta
wił ich wokół namiotu. A Pan zstąpił w obłoku i mówił
z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go
owym siedemdziesięciu starszym. A gdy na nich spoczął
duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się
to jednak.
Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się
Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo na
leżeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpa
dli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł mło
dzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli
w obozie w uniesienie prorockie” . Jozue, syn Nuna, który
od swojej młodości był w służbie Mojżesza, zabrał głos
i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im!” Ale Mojżesz
odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud
Pana prorokował, oby Pan dał mu swego ducha!” Po czym
udał się Mojżesz razem ze starszymi z powrotem do obozu.
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J1 3, 1-2; Dz 1, 8
W Wyleję Ducha mego t na wszystkich ludzi, a wasi
synowie i wasze córki prorokować będą. * W owych
dniach wyleję Ducha mego.
K. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi.
W. W owych.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e
List św. Maksyma Wyznawcy, opata
(List 11)
Miłosierdzie Pańskie wobec pokutujących
Głosiciele prawdy i wszyscy słudzy Bożej łaski, którzy
od samego początku aż do naszych czasów wyjaśniali
nam, każdy w swoim okresie, zbawczą wolę Boga, powia
dają, iż nie ma nic tak drogiego Panu i odpowiadającego
miłości jak to, że ludzie nawracają się do Niego powodo
wani prawdziwą pokutą.
Aby to ukazać w sposób bardziej Boski niż inni,
najświętsze Słowo Boga i Ojca (samo zresztą i jedyne,
pełne nieskończonej dobroci), poniżywszy się w niewy
powiedziany sposób i nachyliwszy ku nam, raczyło za
mieszkać wśród nas. Słowo to, żeby nas pojednać z Bo
giem i Ojcem, uczyniło, wycierpiało i powiedziało za nas
to wszystko, co my sami winniśmy zrobić, gdyśmy jesz
cze byli nieprzyjaciółmi i wrogami Boga. Tak więc znaj
dując się daleko od błogosławionego życia w wieczności
zostaliśmy do niego z powrotem wezwani przez Chry
stusa.
On bowiem nie tylko uleczył mocą swoich cudów
nasze choroby, lecz przyjął również wszystkie słabości,
jakie nas dręczą, łącznie z poddaniem się śmierci. Sam
nie tknięty żadną winą zwrócił zaciągnięty przez nas dług
i nie tylko nas uwolnił od licznych i przerażających nie
prawości, ale dał nam w wieloraki sposób poznać, jak
możemy się do Niego upodobnić poprzez postawę wyro
zumiałej życzliwości i doskonałej miłości wobec innych.
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Dlatego wołał: „Nie przyszedłem wzywać do pokuty
sprawiedliwych, ale grzeszników” . Bo „nie potrzebują
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”.
Przyszedł Chrystus szukać owcy, która zaginęła. Po
słany został do owiec, które zginęły z domu Izraela. Przez
przypowieść o zaginionej drachmie dał nam jasno do
poznania, że przyszedł po to, aby odzyskać obraz, który
został pokryty najbardziej cuchnącym błotem grze
chów. Dalej mówi: Zaprawdę powiadam wam, że radość
powstaje w niebie z jednego grzesznika, który się na
wraca.
Tę samą prawdę podkreślają również inne przypo
wieści. Oto wędrowiec wpadł w ręce zbójców. Odartego
z wszystkich szat, poranionego i na pół żywego miłosierny
Samarytanin opatruje winem i oliwą, a wsadziwszy go na
swoje juczne zwierzę odwozi do gospody, zapewniając mu
tam opiekę. Opłaciwszy koszty pielęgnacji, obiecuje uiścić
przy powrocie wszystkie dalsze wydatki.
Nad powracającym synem marnotrawnym pochyła się
najlepszy ojciec i obejmując tego, który przez pokutę wra
ca do niego, okrywa go znowu blaskiem ojcowskiej chwa
ły, nie wypominając mu niczego, czym przedtem zawinił.
Z tego samego powodu owieczkę, która odeszła z Bo
żej owczarni i błąkała się po górach i wzgórzach, odnaj
duje dobry Pasterz. Nie łaje jej ani nie bije, lecz z po
wrotem przyprowadza do owczarni nie żałując trudu.
Owszem, bierze ją na ramiona i w rozrzewniający sposób
dołącza do reszty stada.
Dlatego Chrystus wołał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
I dalej: „Weźcie moje jarzmo na siebie” nazywając jarz
mem przykazania bądź też życie inspirowane Ewange
lią. A wielki ciężar pokuty, który wydaje się uciążliwy,
określa jako lekki mówiąc: „Jarzmo moje jest słodkie,
a moje brzemię lekkie”.
Gdy zaś uczy o świętości Boga i Jego dobroci, mówi
rozkazując: „Bądźcie święci, bądźcie doskonali, bądźcie
miłosierni jak Ojciec wasz niebieski” . „Odpuszczajcie,
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a będzie wam odpuszczone” . I wreszcie: „Wszystko, cobyście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie”.
por. Ez 33, 11; Ps 94, 19
w. Drżałbym, t gdybym nie znał miłosierdzia Twego,
Panie; / lecz Ty powiedziałeś: / Nie pragnę śmierci występ
nego, / ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej
drogi i żył. * Ty Kananejkę i celnika wezwałeś do pokuty.
K. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja
pociecha orzeźwia mą duszę. w. Ty Kananejkę.
R e spo n so r iu m

M o d li t w a j a k w J u trz n i.

JUTRZNIA
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 przod
kom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z do
mu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc,
że Pan, Bóg twój, jest Bogiem; Bogiem wiernym, zacho
wującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia
względem tych, którzy Go miłują i strzegą praw Jego.
C z y t a n ie

R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, * W cieniu
Wszechmocnego mieszka, w. Kto się w opiekę, k . Będzie
wzywał Boga, a On go wysłucha, w. W cieniu, k . Chwała
Ojcu. w. Kto się w opiekę.
Ant. do pieśni Zachariasza Kto słucha mego słowa *
i wierzy w Tego, który Mnie posłał, / ten ma życie
wieczne.
K.

P rośby
r

Dzięki składajmy Bogu Ojcu, który mocą Ducha Świę
tego oczyszcza nasze serca i utwierdza je w miłości.
Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Udziel nam, Panie, swojego Ducha Świętego.
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Spraw, abyśmy zawsze z wdzięcznością przyjmowali do
brodziejstwa 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.
Naucz nas wyrzekać się rzeczy zbędnych,
abyśmy mogli przyjść z pomocą wszystkim potrzebu
jącym.
Spraw, abyśmy przez umartwienie ciała mieli udział
w śmierci Twojego Syna,
skoro w Nim obdarzyłeś nas nowym życiem.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym
grzesznikom udzielasz przebaczenia, t wysłuchaj nasze
błagania * i udziel nam odpuszczenia grzechów, które
wyznajemy. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadość czynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

EzT8, 30b-32

Nawróćcie się! Odstąpcie od wszystkich waszych grze
chów, aby wam już więcej nie były sposobnością do
przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreś
cie popełniali przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe
serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, do
mu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmier
ci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życić.
C z y ta n ie

Z a 1, 3 b - 4 b

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,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
K.

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Cz y ta n ie

p o r . D n 4, 2 4 b

Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje
nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; może wtedy Pan
odpuści twoje grzechy.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
K.

M o d li t w a j a k w J u trz n i.

NIESZPORY

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.
C z y t a n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. k . Chwała Ojcu. w. Wołam.
k.
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Ant. do pieśni Maryi Ja sam z siebie nic czynić nie
mogę, * lecz tak, jak słyszę, tak sądzę, / a mój sąd jest
sprawiedliwy.
P rośby

Chwała i cześć Bogu, który przez krew Chrystusa zawarł
ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze oraz od
nawia 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.
Utwierdź w powołaniu tych, którzy wszystko opuścili
i poszli za Chrystusem,
aby świadczyli wobec ludzi o świętości Kościoła
i dawali przykład chrześcijańskiego życia.
Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi na swoje podobień
stwo,
spraw, niech usuwają spośród siebie niesprawiedli
wość i krzywdę.
Doprowadź wszystkich błądzących do prawdy i przyjaźni
z Tobą
i naucz nas przychodzić im z pomocą.
Wprowadź zmarłych do Twojej chwały,
spraw, aby Cię wielbili na wieki.
Ojcze nasz.
M o d li t w a j a k w Jutrzni.
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CZWARTEK
GODZINA CZYTAŃ

K. Kto rozmyśla nad prawem Pana.
w. Wyda swój owoc we właściwym czasie.
I C zy t a n ie

Z Księgi Liczb

12, 16 - 13, 3. 17-33

Zwiadowcy wysiani do Kanaanu
Lud wyruszył z Chaserot i rozbił obóz na pustyni
Paran. Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi sło
wami: „Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę
dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego poko
lenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich
książętami”.
Wysłał ich więc Mojżesz zgodnie z rozkazem Pana
z pustyni Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów.
Mojżesz posłał ich celem zbadania ziemi Kanaan, mó
wiąc: „Idźcie przez Negeb, a następnie wstąpcie na góry.
Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim
mieszka, czy jest silny, czy też słaby, czy jest liczny, czy też
jest go mało. Jaki jest kraj, w którym on mieszka: dobry
czy zły, i jakie miasta, w których on mieszka: obronne czy
bez murów? Dalej, jaka jest ziemia: urodzajna czy nie,
zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i przynieście
coś z owoców tej ziemi” .
A był to właśnie czas dojrzewania winogron. Wyru
szyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rechob,
u Wejścia do Chamat. Ciągnęli przez Negeb i przybyli do
Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj,
Anakici. Hebron został zbudowany siedem lat wcześniej
niż Soan w Egipcie. Przybyli aż do doliny Eszkol. Tam
odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i po
nieśli ją we dwóch na drągu; do tego zabrali jeszcze nieco
jabłek granatu i fig. Miejsce to nazwano doliną Eszkol ze
względu na winogrona, które tam Izraelici odcięli.
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Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju.
Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed
Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością
Izraelitów, złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali
owoce kraju. I tak im opowiedzieli: „Udaliśmy się do
kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście
opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Jednakże
lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwaro
wane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu; w górach mie
szkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wresz
cie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu”.
Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się
burzyć przeciw Mojżeszowi, i rzekł: „Trzeba ruszyć i zdo
być kraj, na pewno zdołamy go zająć”. Lecz mężowie,
którzy razem z nim byli, rzekli: „Nie możemy wyruszyć
przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas”.
I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali,
mówiąc do Izraelitów: „Kraj, któryśmy przeszli, aby go
zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców.
Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokie
go wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów - Anakici
pochodzą od olbrzymów - a w porównaniu z nimi wydaliś
my się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach”.
R espo n so r iu m

Pwt 1, 31. 32. 26. 27

w. Na pustyni t Pan was niósł, jak ojciec niesie swego
syna. * Wy zaś nie ufaliście Panu, Bogu waszemu.
K. Nie chcieliście iść, wzgardziliście nakazem Pana,
Boga waszego, i szemraliście, w. Wy zaś.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 15, O męce Pańskiej, 3-4)
Rozważanie męki Pańskiej
Prawdziwy czciciel męki Pańskiej tak będzie patrzył
oczyma serca na ukrzyżowanego Jezusa, aby w Jego ciele
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rozpoznawać własne ciało. Niech zadrży w obliczu męki
swojego Zbawiciela wszystko, co istnieje na ziemi. Niech
rozpadną się skały niewiernych serc i niech powstaną ci,
którzy byli obciążeni grobowym kamieniem śmiertelnoś
ci, usunąwszy ciężką zaporę grzechów. Niech się ukażą
w świętym mieście, to znaczy w Kościele Bożym, znaki
przyszłego zmartwychwstania, aby to, co kiedyś ma się
stać z ciałami, dokonało się już teraz w sercach.
Nikt ze słabych nie będzie pozbawiony udziału w zwy
cięstwie krzyża i nie ma nikogo, komu by nie przyszła
z pomocą modlitwa Chrystusa. Jeżeli bowiem była ona
pożyteczna dla okrutnych Jego prześladowców, to o ileż
bardziej wesprze tych, którzy się do Niego nawracają!
Usunięta została przecież niewiedza i zmniejszyły się
trudności, a ów miecz ognisty, który bronił wstępu do
krainy życia, został wygaszony świętą krwią Chrystusa.
Z nastaniem prawdziwego Światła rozproszyły się
ciemności starodawnej nocy. Lud chrześcijański został
zaproszony do udziału w bogactwach raju, a wszyscy
odrodzeni mają otwarty powrót do utraconej ojczyzny,
jeżeli ktoś sam nie zamknie sobie drogi, którą nawet wia
ra łotra potrafiła otworzyć.
Niechże nas zatem nie pochłaniają tak gorączkowo i bez
reszty sprawy doczesne, żebyśmy nie mogli dążyć całą siłą
serca do upodobnienia się z naszym Zbawicielem. On bo
wiem wszystko uczynił i wycierpiał dla naszego odkupienia,
aby moc, która była w Głowie, przeszła również i w ciało.
Bo najpierw, czyż przyjęcie naszej natury przez Bós
two, dzięki czemu „Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas”, wyłączyło jakiegoś człowieka z zasięgu Jego
miłosierdzia, oprócz tych, co są Mu niewierni? Któż
będzie pozbawiony wspólnej natury z Chrystusem, jeśli
przyjmuje z powrotem Przyjmującego i odrodzi się z tego
samego Ducha, z którego On został zrodzony? A dalej,
kto nie rozpozna w Nim swoich własnych słabości. Kto
nie zauważy, iż takie rzeczy, jak przyjmowanie pokarmu,
potrzeba snu, troski wynikające ze strapień czy łzy współ
czucia, były u Niego objawem naszej słabej natury?
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Toteż żeby tę naturę uzdrowić z zastarzałych ran
i oczyścić z brudu grzechowego, Jednorodzony Syn Boży
stał się również Synem Człowieczym, aby Mu nic nie bra
kowało z prawdziwego człowieczeństwa i z pełni Boskości.
To nasze ciało spoczywało martwe w grobie, a trze
ciego dnia zmartwychwstało i wstąpiło ponad wszelkie
wysokości nieba, aby zasiąść po prawicy Ojca. Jeżeli więc
będziemy kroczyć drogą przykazań, nie wstydząc się wy
znawać tego wszystkiego, co On uczynił dla naszego zba
wienia w poniżeniu przyjętego ciała, wówczas i my także
zostaniemy podniesieni do uczestnictwa w Jego chwale,
gdyż z całą oczywistością spełni się to, co zapowiedział:
„Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” .
R espo n so r iu m

1 K o r 1, 18. 23

w. Nauka krzyża t głupstwem jest dla tych, co idą na
zatracenie, * Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy
zbawienia.
K. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. w. Mocą.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

por. 1 Kri 8, 51 -53a

C z y t a n ie

Jesteśmy Twoim ludem. Panie, i Twoim dziedzictwem.
Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego
sługi i błaganie Twego ludu Izraela, abyś nas wysłuchał,
ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś so
bie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu, * Nie

bądź na nas zagniewany na wieki. w. Przebacz, Panie.
K. Wyzwól nas, Boże, i odpuść nam grzechy, w. Nie bądź
na nas. K. Chwała Ojcu. W. Przebacz, Panie.
Ant. do pieśni Zachariasza Ja nie zważam na świa
dectwo człowieka, * ale mówię to, abyście byli zbawieni.
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P rośby

Uwielbiajmy dobroć Boga, który objawił nam siebie
w Chrystusie, i z głębi serca wołajmy do Niego:
Pamiętaj, Panie, o swoich dzieciach.
Daj nam coraz bardziej poznawać tajemnicę Kościoła,
niechaj on doprowadzi nas i wszystkich ludzi do
wiecznego zbawienia.
Przyjacielu ludzi, spraw, abyśmy przyczyniali się do
wzrostu wspólnego dobra ludzkości
i we wszystkim szukali najpierw Twojego królestwa.
Spraw, aby nasze pragnienia zawsze się zwracały ku
Chrystusowi,
który stał się dla nas źródłem żywej wody.
Odpuść nam nasze nieprawości
i prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, + spraw,
niech Twoi słudzy, oczyszczeni przez pokutę i uświęceni
przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują
Twoje przykazania, * aby z czystym sercem mogli ob
chodzić święta wielkanocne. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy t a n ie

Iz 55, 6-7

Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie
Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą
drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się
nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga
naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Pwt 30, 2-3a
Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał
Jego głosu we wszystkim, co ja ci dzisiaj rozkazuję, i ty,
i twoi synowie z całego swego serca i z całej swej duszy,
sprawi twój Pan Bóg, że powrócisz ze swego wygnania
i zlituje się nad tobą.

C zy tan ie

K Odwróć swe oblicze od moich grzechów,

w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.

Modlitwa popołudniowa
Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Hbr 10, 35-36

C zy tan ie

Nie pozbywajcie się waszej nadziei, która ma wielką
zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście speł
niając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,

w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Jk 4, 7-8. 10

C zy tan ie

Bądźciepoddani Bogu,przeciwstawiajcie
się nato
miast diabłu, aucieknieod was.
Przystąpcie bliżej do
Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy,
uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uniżcie się przed Panem,
a On was wywyższy.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.

K Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w! Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
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Ant. do pieśni Maryi Dzieła, które czynię, świadczą
o Mnie, * że posłał Mnie mój Ojciec.
P rośby

Wysławiajmy miłosierdzie Boga, który nas oświeca łaską
Ducha Świętego, abyśmy postępowali w wierze i spra
wiedliwości. Módlmy się i wołajmy:
Napełniaj życiem swój lud odkupiony.
Panie, Ty jesteś źródłem i dawcą wszelkiej świętości, przez
tajemnicę Eucharystii coraz ściślej zespalaj z Chrys
tusem biskupów, kapłanów i diakonów;
niechaj rozbudzą w sobie łaskę, którą przez włożenie
rąk otrzymali od Ciebie.
Naucz wiernych godnie i czynnie przystępować do stołu
Bożego słowa i Ciała Chrystusowego,
aby zachowywali w życiu i postępowaniu to, co otrzy
mali przez wiarę i sakramenty.
Daj, abyśmy cenili godność każdego człowieka, odku
pionego krwią Twojego Syna,
i szanowali wolność sumienia naszych braci.
Spraw, aby ludzie powściągnęli nieumiarkowaną żądzę
posiadania dóbr doczesnych
i byli gotowi przychodzić z pomocą potrzebującym.
Zmiłuj się nad wiernymi, których dzisiaj wezwałeś do
siebie z tego świata;
obdarz ich wieczną szczęśliwością.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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P IĄ T E K
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
w. Bo łaskawy jest i miłosierny.
K.

I C z y t a n ie

Z Księgi Liczb

14, 1-25

Szemranie ludu i wstawiennictwo Mojżesza
Całe zgromadzenie zaczęło wołać podnosząc głos.
I płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciw Mojże
szowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich:
„Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni!
Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy
od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem
nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do
Egiptu?” Mówili więc jeden do drugiego: „Wybierzmy
sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu” .
Mojżesz i Aaron padli twarzą na ziemię przed całym
zgromadzeniem społeczności Izraelitów. A Jozue, syn
Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badają
cych kraj, rozdarli szaty i mówili do całej społeczności
Izraelitów: „Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go,
jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas
wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który praw
dziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się
przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż
ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest
przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich!”
Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, gdy
wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów
nad Namiotem Spotkania. I rzekł Pan do Mojżesza: „Dokądże jeszcze ten lud będzie Mi uwłaczał? Dokądże wierzyć
Mi nie będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem?
Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem
innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni".
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Mojżesz rzekł jednak do Pana: „Egipcjanie słyszeli, że
Ty ten naród wyprowadziłeś swą mocą spośród nich, i do
nieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że Ty,
Panie, przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany
twarzą w twarz; że Twój obłok stoi nad nimi, że Ty wśród
dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy - w słu
pie ognistym. Gdy więc ten naród wybijesz do ostatniego
męża, narody, które o tym posłyszą, powiedzą o Tobie:
Pan nie mógł sprawić, by ten naród wszedł do kraju, któ
ry mu poprzysiągł, i dlatego ich wytracił na pustyni.
Niech się okaże, Panie, cała Twoja moc, jak przyo
biecałeś mówiąc: Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość,
przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go
bez ukarania, tylko karze grzechy ojców na synach do
trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Odpuść więc
winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia, tak
jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd”.
I
odpowiedział Pan: „Odpuszczam zgodnie z twim
słowem. Lecz - na moje życie - napełni się chwałą Pana
cała ziemia. Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje
znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawia
li Mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego
głosu, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysię
gą ich ojcom. Żaden z tych, którzy Mną wzgardzili, nie
zobaczy go. Tylko słudze memu Kalebowi, który oży
wiony innym duchem, okazał Mi pełne posłuszeństwo,
dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował, i dam go
w posiadanie jego potomstwu. Amalekici i Kananejczycy
mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i pociągniecie na
pustynię w kierunku Morza Czerwonego” .
R e spo n so r iu m

Ps 103, 8. 9. 13. 14

w. Miłosierny jest Pan f i łaskawy, nieskory do gniewu
i bardzo cierpliwy. / Nie zapamiętuje się w sporze, nie pło
nie gniewem na wieki. * Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
K. Wie On, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy
prochem, w Jak ojciec.
9

LG
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C z y t a n ie

List wielkanocny św. Atanazego, biskupa
(List 5, 1-2)
Tajemnica paschalna łączy rozproszonych w jedności wiary
Wspaniałą jest rzeczą, bracia moi, zdążać od jednego
święta do drugiego, przechodzić od jednej modlitwy do
innej, iść od jednej uroczystości do następnej. Czas, jaki
obecnie przeżywamy, niesie nam nowy początek, a mia
nowicie znajomość tej błogosławionej Paschy, w której
Pan został złożony w ofierze. My oczywiście spożywamy
z tej ofiary, biorąc z niej pokarm życia. Dusze zaś nasze
rozweselamy Jego krwią jakby zdrojem wód. Mimo to
zawsze jesteśmy spragnieni i ustawicznie płoniemy ogniem.
Ale On jest obecny wśród pragnących się napić i w swojej
łaskawości sprowadza na uroczysty dzień tych wszyst
kich, którzy mają wyschnięte wnętrzności, bo sam po
wiedział: „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do
Mnie i pije!”
Idziemy zresztą do Niego nie tylko wtedy, gdy chcemy
ugasić pragnienie. Ile razy bowiem prosimy o przystęp do
Zbawiciela, zawsze uzyskujemy go bez trudności. Łaska
złączona z paschalnymi świętami nie zacieśnia się do
jednego okresu, a jej jaśniejący promień nie zna zachodu,
lecz zawsze jest gotowy do oświecenia umysłu tych, którzy
tego pragną. Łaska ta włada pełną mocą w stosunku do
wszystkich, co noszą w sobie rozjaśniony umysł i pochy
lają się uważnie w dzień i w nocy nad świętymi księgami.
Są oni jak człowiek, którego nazwano błogosławionym.
Czytamy bowiem w psalmie: „Błogosławiony mąż, który
nie chodzi za radą bezbożnych, nie stanął na drodze
grzeszników i nie siada na stolicy zepsutych, lecz ma
upodobanie w Prawie Pana i nad Jego Prawem rozmyśla
dniem i nocą” .
Bóg, umiłowani moi, który ustanowił na początku te
święta, pozwala nam teraz co rokuje przeżywać. On Syna
swojego wydał na śmierć dla naszego zbawienia i z tej

Piątek

259

samej przyczyny darzy nas uroczystością wyznaczoną
dorocznym porządkiem dni. Uroczystość ta prowadzi nas
poprzez nacierające zewsząd utrapienia obecnego świata,
a Bóg użycza nam radości zbawienia, która z niej wypły
wa. Czyni z nas bowiem jedno zgromadzenie łączące
duchowo tych, co są rozproszeni po całej ziemi. Pozwala
nam przez to modlić się razem i zanosić wspólne dzięk
czynienia, jak przystało czynić w święto. I w tym jest
właśnie cud Jego dobroci, że sam zbiera nas zewsząd na tę
uroczystość, zbliżając jednością wiary tych, którzy może
ciałem są daleko od siebie.
R esponsorium
S o 3, 8. 9; J 12, 32
w. Oczekuj na Mnie t w dniu, gdy powstanę. * Wtedy
bowiem przywrócę narodom wargi czyste, / aby wszyscy
wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie.
K. Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę
wszystkich do siebie, w. Wtedy.
M o d litw a ja k w Jutrzni.

J U T R Z N IA

53, 1lb-12
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę
Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że
siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy
przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za
przestępcami.

C z y ta n ie

Iz

R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Chrystus umarł za nasze grzechy, * Aby nas przy
prowadzić do Boga. w Chrystus. K Poniósł śmierć na
ciele, ale został powołany do życia przez Ducha. w. Aby
nas przyprowadzić. K. Chwała Ojcu. w Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Znacie Mnie i wiecie, skąd
jestem. * Nie przyszedłem sam od siebie, / lecz posłał
Mnie mój Ojciec.
K.
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P rośby

Błagajmy Chrystusa Zbawiciela, który nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój. bok
został przebity włócznią żołnierza,
ulecz nasze rany.
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym
ludziom, t spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę od
nowy * i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez
naszego Pana.
M O D L IT W A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

I z 55, 3

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłu
chajcie Mnie, a wasza dusza żyć będzie. Zawrę z wami
wieczyste przymierze, potwierdzę łaski dane Dawidowi.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa
Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
por. Jr 3, 12. 14a

C zy ta n ie

Nawróćcie się do Mnie, a nie okażę wam surowego
oblicza, bo jestem miłosierny i nie będę pałał gniewem na
wieki. Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem waszym
Panem.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą w
wielkiej cierpliwości.
Jk 1, 27

C z y t a n ie

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wy
raża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapie
niach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od
wpływów świata.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie g a r
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y t a n ie

Jk 5, 16. 19-20

Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy, módlcie się
jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc
posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Bracia moi,
jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go
nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego
błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje
liczne grzechy.
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R e s p o n s o r i u m KRÓTKIE

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W'. Zmiłuj się. k . Chwała Ojcu. w Wołam.
Ant. d o pieśni Maryi Nikt nie podniósł ręki na Je
zusa, * bo Jego godzina jeszcze nie nadeszła.
K.

P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który umierając zniwe
czył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił
nam życie. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpli
wości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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SOBOTA
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła.
w. Aby jawne były jego uczynki.
K.

I C z y t a n ie

Z Księgi Liczb

20, 1-13; 21, 4-9

Wody Meriba. Wąż miedziany
W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Iz
raelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz;
tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam.
Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw
Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem,
wołając: „Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i nasi
bracia, przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgroma
dzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym by
dłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przy
prowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie
ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granato
wego, a nawet nie ma wody do picia?”
Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku
wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz,
a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Moj
żesza: „Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół
z twoim bratem Aaronem. Następnie przemów w ich
obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wypro
wadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu” .
Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed
oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem
zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: „Słuchaj
cie, wy buntownicy! Czy potrafimy wyprowadzić z tej
skały wodę dla was?” Następnie Mojżesz podniósł rękę
i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy woda wypłynęła
tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego
bydło.
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Rzekł Pan znowu do Mojżesza i Aarona: „Ponieważ Mi
nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Iz
raelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju,
który im daję". To są wody Meriba, gdzie się spierali Izra
elici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość.
Od góry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby
obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił
cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi:
„Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na
pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a już nam się
uprzykrzył ten pokarm mizerny”.
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które
kąsały ludzi, tak że zmarła wielka liczba Izraelitów.
Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: „Zgrzeszy
liśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw
się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił
się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza:
„Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy
każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie
przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego
i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo
wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego,
zostawał przy życiu.
J 3, 14-15. 17
W. Jak Mojżesz f wywyższył węża na pustyni, / tak
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, * Aby każ
dy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
K. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony, w. Aby każdy.
R e spo n so r iu m

II C z y t a n i e
Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współ
czesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
(nr 37-38)
Wszelkie ludzkie przedsięwzięcia należy oczyszczać
przez tajemnicę paschalną
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Pismo święte, z którym zgadza się doświadczenie wie
ków, poucza rodzinę ludzką, że postęp ludzki, będący
wielkim dobrodziejstwem dla człowieka, przywodzi jed
nak ze sobą niemałą pokusę: jeśli bowiem zburzy się hie
rarchię wartości i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni
ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na
sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia
pola prawdziwego braterstwa, skoro wzmożona potęga
człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu.
Jeśli więc ktoś pyta, jakim sposobem można pokonać
tę słabość, chrześcijanie stwierdzają, że wszelkie przed
sięwzięcia człowiecze, zagrożone co dzień przez pychę
i nieuporządkowaną miłość własną, trzeba oczyszczać
przez krzyż Chrystusowy i Jego zmartwychwstanie oraz
doprowadzać do doskonałości. Człowiek bowiem przez
Chrystusa odkupiony i uczyniony w Duchu Świętym
nowym stworzeniem może i powinien miłować rzeczy
same jako stworzone przez Boga. Otrzymuje je bowiem
od Boga i widzi je niejako spływające z ręki Bożej
dlatego je szanuje. Dziękując za nie Bogu-Dobroczyńcy
i używając stworzeń oraz korzystając z nich w duchu
ubóstwa oraz wolności, wprowadza siebie w prawdziwe
posiadanie świata niby nic nie mając, a wszystko posia
dając. „Wszystko bowiem jest wasze, wy zaś Chrystusowi,
Chrystus zaś Boży".
Słowo bowiem Boże, przez które wszystko się stało,
samo stało się ciałem i mieszkając na ziemi człowieczej
weszło w dzieje świata jako człowiek doskonały, wzięło je
w siebie i w sobie je streściło. Objawia nam Ono, że „Bóg
jest miłością", a zarazem uczy, że prawem fundamental
nym doskonałości ludzkiej, a w następstwie tego i prawem
przekształcania świata jest nowe przykazanie miłości. Tych
więc, którzy wierzą miłości Bożej, upewnia, że droga mi
łości otwiera się dla wszystkich ludzi, oraz że nie jest da
remny wysiłek skierowany ku przywróceniu powszechnego
braterstwa. Zarazem upomina, żeby szukać tej miłości nie
w samych tylko wielkich sprawach, lecz również, i to
przede wszystkim, w powszednich okolicznościach życia.
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Ponosząc śmierć za nas wszystkich, grzeszników, uczy
nas swoim przykładem, że trzeba także nieść krzyż, który
ciało i świat nakładają na ramiona tym, którzy dążą do
pokoju i sprawiedliwości. Chrystus przez swoje zmar
twychwstanie ustanowiony Panem, któremu dana jest
wszelka władza na niebie i na ziemi, już działa w sercach
ludzkich mocą Ducha swojego, nie tylko budząc pragnie
nia przyszłego wieku, lecz tym samym też ożywiając,
oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki
którym rodzina ludzka zabiega o uczynienie własnego
życia bardziej ludzkim i o poddanie całej ziemi temu
celowi.
Różne zaś są dary Ducha: gdyż jednych powołuje On,
by dawali jawne świadectwo pragnienia nieba i zachowali
je żywe w rodzinie ludzkiej, innych wzywa, by poświęcili
się ziemskiej służbie ludziom, przygotowując tym swoim
posługiwaniem tworzywo królestwa niebieskiego. Wy
zwala jednak wszystkich, żeby wyrzekłszy się miłości wła
snej i wprzągnąwszy wszystkie siły ziemskie dla życia
ludzkiego, nastawiali się na przyszłość, kiedy to ludzkość
sama stanie się ofiarą Bogu miłą.
R esponsorium
2 Kor 5, 15; Rz 4, 25
w. Za wszystkich t umarł Chrystus po to, * Aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, / lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
K. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszo
ny z martwych dla naszego usprawiedliwienia, w. Aby ci.
Modlitwa jak w Jutrzni.
J U T R Z N IA

C zytanie
Iz 1, 16-18
Obmyjcie się, bądźcie czyści. Usuńcie zło waszych
uczynków sprzed moich oczu. Przestańcie czynić zło. Za
prawiajcie się w dobrym. Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie,
stawajcie w obronie wdowy. Chodźcie i spór ze Mną
wiedźcie - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak
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szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak
purpura, staną się jak biała wełna.
R esp o n so r iu m k r ó t k i e
K. Jałmużna uwalnia od śmierci.* Ona oczyszcza
z każdego grzechu, w. Jałmużna uwalnia. K. Woda gasi
płonący ogień, a grzechy gładzi jałmużna, w. Ona oczysz
cza. K. Chwała Ojcu. W. Jałmużna uwalnia.

Ant. do pieśni Zachariasza Nigdy jeszcze nikt nie
przemawiał * tak, jak Ten człowiek przemawia.
Prośby

Zawsze i wszędzie składajmy dziękczynienie Chrystusowi,
który nas zbawia, i z ufnością zanośmy do Niego
nasze błagania:
Niech Tw oja laska przyniesie nam pomoc.
Daj, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu,
jako żywe mieszkanie Ducha Świętego.
Naucz nas już od rana służyć naszym braciom
i przez cały dzień we wszystkim pełnić Twoją wolę.
Spraw, abyśmy szukali pożywienia, które zapewnia życie
wieczne,
jakiego nam hojnie udzielasz.
Niech Twoja Matka, ucieczka grzeszników, wstawia się
za nami,
abyś łaskawie przebaczył nam winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, * bo bez
Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez
naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.

268

4 tydzień Wielkiego Postu

Ap 3, 19-20
Wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
C z y t a n ie

K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
44, 21-22
Pamiętaj, żeś moim sługą, Izraelu. Ukształtowałem
ciebie i jesteś moim sługą, a Ja nie zapomnę o tobie.
Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia
jak obłok. Powróć do Mnie, bo odkupiłem ciebie.
C z y t a n ie

Iz

K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Cz y t a n ie

G a 6, 7 b - 8

Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje,
to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała
zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha
zbierze życie wieczne.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
M o d li t w a ja k w Jutrzni.

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
I tydzień psałterza
I N IESZ P O R Y
I I y m n s. 35.

1 ant. Włożę moje prawo w ich serce * i będę dla nich
Bogiem, / oni zaś będą moim ludem.
P s a lm y i pieśń z niedzieli I t y g o d n ia , s. 839.

ant. Wszystko uznaję za stratę * ze względu na naj
wyższą wartość / poznania mojego Pana, Jezusa Chrystusa.
2

3 ant. Chrystus, chociaż był Synem Bożym, * nauczył
się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
C z y t a n ie

1 P 1, 18-21

Wiecie, że z waszego, odziedziczonego po przodkach,
złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś prze
mijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On
był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata,
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu
na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który
wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że
wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszy
liśmy przeciw Tobie. w. Wejrzyj. K. Wysłuchaj, Chryste,
naszego wołania, w. Bo zgrzeszyliśmy. K. Chwała Ojcu.
W. Wejrzyj.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Choroba Łazarza nie zmierza ku śmierci, * ale
by dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą.
Rok B: Jeżeli ziarno pszenicy * wpadłszy w ziemię nie
obumrze, / zostanie tylko samo, / ale jeżeli obumrze, /
przynosi plon obfity.
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Rok C: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; * nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; / odpuszczajcie,
a będzie wam odpuszczone.
P rośby

Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem.
Uwielbiajmy Go i błagajmy:
Udzielaj życia swojemu ludowi.
Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim
oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli dzielić radość z ty
mi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą,
aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość.
Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi
braćmi, służyli w nich Tobie
i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym.
Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci,
spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili
do życia przez wiarę i pokutę.
Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstę
powało w Twoje ślady
za przykładem Maryi Dziewicy i świętych.
Niechaj zmarli powstaną w Twojej chwale
i na wieki cieszą się Twoją miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, t udziel nam łaski, abyś
my gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który od
dał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana.
G O D Z IN A C Z Y T A Ń

K. Jeśli kto zachowuje moje słowa,

w. Nie zazna śmierci na wieki.
I C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków
1, 1 - 2, 4
Syn Boży jest dziedzicem wszystkich rzeczy i został
wywyższony ponad aniołów
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Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś
Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył
wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej
potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po
prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyż
szym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykol
wiek: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”?
I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”.
Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, po
wie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.
Do aniołów zaś powie: „Aniołów swych czyni wichra
mi, sługi swe płomieniami ognia” . Do Syna zaś: „Tron
Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości ber
łem Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znie
nawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg
Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy”.
Oraz: „Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem
też rąk Twoich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zosta
niesz i wszystko jak szata się zestarzeje, i jak płaszcz je
zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten
sam, a Twoje lata się nie skończą”. Do któregoż z aniołów
kiedykolwiek powiedział: „Siądź po mojej prawicy, aż po
łożę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp” .
Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług,
posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?
Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pil
nością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy
przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem obja
wiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie prze
kroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę,
jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć
o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku
przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je
słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami prze
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dziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha
Świętego według swej woli.
r

R esp o n so r iu m

Hbr 1, 3; 12, 2

W. Chrystus Jezus, t który jest odblaskiem chwały

Ojca i odbiciem Jego istoty, / podtrzymuje wszystko sło
wem swej potęgi, / a dokonawszy oczyszczenia z grze
chów, * Zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
K. Jezus, który nas przywiódł do wiary i ją udoskonala,
zamiast radości, którą Mu obiecywano, krzyż przecier
piał. W Zasiadł.

II

Czytanie

List wielkanocny św. Atanazego, biskupa
(List 14, 1-2)
Zbliżającą się uroczystość Pańską uczcijmy
nie słowami, lecz czynami

Bardzo bliskie jest nam to Słowo, które dla nas stało
się wszystkim - Pan nasz, Jezus Chrystus, który przyrzekł
uroczyście, iż pozostanie na zawsze z nami. Dlatego wołał
mówiąc: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”.
On sam bowiem jest nie tylko pasterzem, najwyższym
kapłanem, drogą i bramą, a równocześnie Tym, który się
stał dla nas wszystkim. On również objawił się nam jako
święto i uroczystość, bo jak mówi Apostoł: „Chrystus”,
na którego oczekiwano, „został złożony w ofierze jako
nasza Pascha”.
Rozumiemy teraz słowa modlącego się Psalmisty: „Ra
dości moja, wyrwij mię od tych, którzy mnie obiegli”. To
jest dopiero rzetelna radość i prawdziwe święto, gdy się
odrzuci precz wszelkie zło. Aby dojść do takiej radości,
trzeba być człowiekiem nieskazitelnie prawym i mieć
umysł pogrążony w rozmyślaniu nad pokojem wynika
jącym z bojaźni Bożej.
W taki właśnie sposób cieszyli się na ziemi święci, dla
których każdy okres życia był jakby uroczystością. Jeden

Godzina czytań

273

z nich, mianowicie błogosławiony Dawid, wstawał w nocy
nie raz, ale siedem razy, aby zanosić do Boga błagania.
Inny zaś - wielki Mojżesz cieszył się śpiewając hymny
i zanosząc pieśni pochwalne z okazji zwycięstwa nad fara
onem i nad tymi wszystkimi, którzy ciężką pracą uciskali
Hebrajczyków. Jeszcze inni z nieustanną radością pełnili
służbę Bożą, jak ów wielki Samuel czy błogosławiony
Eliasz, którzy prawością swojego życia osiągnęli wolność
i teraz świętują w niebie radośnie wspominając swoją
ziemską pielgrzymkę tam, gdzie już potrafią odróżnić
rzeczywistość od figury.
A na jakie my wejdziemy drogi obchodząc teraz
wielkanocną uroczystość? Jakiego będziemy mieli prze
wodnika zbliżając się do tego święta? Zapewne nikogo
innego, moi umiłowani, jak tylko Tego, którego wraz ze
mną nazwiecie Panem naszym: Jezusa Chrystusa, który
mówi: „Ja jestem drogą”. On sam jest Tym, o którym św.
Jan Chrzciciel powiedział, że „gładzi grzech świata”. On
sam oczyszcza nasze dusze, jak mówi prorok Jeremiasz:
„Stańcie na drogach i patrzcie; zapytajcie, jaka droga jest
dobra, i idźcie po niej, a znajdziecie wytchnienie dla dusz
waszych”.
Dawniej krew kozłów i popiół z cielca rozsypany nad
nieczystymi mogły jedynie oczyścić ciało. Teraz zaś każdy
dostępuje obfitego oczyszczenia przez łaskę Słowa Boże
go. Jeżeli pójdziemy za Nim blisko, to już tu na ziemi
będzie nam wolno kosztować radości wiecznego święta,
jakbyśmy byli w przedsionkach niebieskiego Jeruzalem.
Mistrzami tej łaski byli w przeszłości i są dla nas obecnie
święci Apostołowie, którzy poszli za swoim wodzem Zbawicielem. Powiedzieli przecież: „Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą”. Idźmy i my za Panem
i wypełnijmy Jego święto nie tylko słowami, lecz czynami.
por. Hbr 6, 20; J 1, 29
w. Baranek bez zmazy, t jako nasz poprzednik wszedł
do Miejsca Świętego, * Stał się arcykapłanem na wieki na
wzór Melchizedeka.
R e sp o n so r iu m
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Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Stał się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Modlitwa jak w Jutrzni.
K.

W.

JUTRZNIA

H ym n

s

.

39.

1 ant. Mój Bóg * stał się dla mnie pomocą.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.
2 ant. Ratuj nas, Panie, * przez cudowne Twoje
czyny; / racz nas wybawić z przemocy śmierci.
3 ant. Nadeszła godzina, * aby Syn Człowieczy został
uwielbiony.
C z y t a n ie

K p ł 23, 4-7

Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które
wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym
miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest
Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest
Święto Przaśników dla Pana. Przez siedem dni będziecie
jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was
zwołanie święte; nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
R e s p o n so r iu m k r ó t k ie

Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
w. Chryste, k . Ty zostałeś umęczony za nasze grzechy.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w . Chryste.
K.

Antyfona do pieśni Zachariasza
Rok A: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, * lecz idę,
aby go obudzić.
Rok B: Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, * a kto
nienawidzi swojego życia na tym świecie, / zachowa je na
życie wieczne.
Rok C: Nie mam mojej sprawiedliwości * pochodzą
cej z Prawa, / lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez
wiarę w Chrystusa.

Modlitwa u* ciągu dnia
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P rośby

Błogosławmy naszego Odkupiciela, który łaskawie wy
służył 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 wszyst
kich ludzi.
Daj, abyśmy zgodnie współpracowali w doczesnej spo
łeczności,
a zarazem zdążali do wiecznej ojczyzny.
Chryste, lekarzu ciał i dusz, ulecz rany naszego serca,
abyśmy stale korzystali z Twej pomocy na drodze
świętości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, t udziel nam łaski, abyś
my gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który od
dał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hymn

s.

40.

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Czytanie

2 Kor 4, 10-11

Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle
bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa,
aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
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Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y t a n ie

1 P 4, 13-14

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień
Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy obja
wieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli
złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem
Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C z y ta n ie

1 P 5, 10-11

Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecz
nej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie,
sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu
chwała i moc na wieki wieków. Amen.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
II N I E S Z P O R Y
Hym n

s

.

35.

1 ant. Jak wąż był wywyższony na pustyni, * tak
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 853.
2 ant. Pan Zastępów strzeże i wyzwala, * zachowuje
i zbawia.
3 ant. Chrystus był przebity za nasze grzechy, *
zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego ranach jest nasze
zdrowie.

/ / Nieszpory

211

13, 26b-30
Bracia, nam została przekazana nauka o tym zba
wieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie
uznali Jezusa, i potępiając Go wypełnili głosy proroków,
odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim
żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata,
aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim
napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg
wskrzesił Go z martwych dnia trzeciego.
C zytanie

Dz

R espo n so r iu m k r ó t k ie

Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszy
liśmy przeciw Tobie. w. Wejrzyj, k . Wysłuchaj, Chryste,
naszego wołania, w. Bo zgrzeszyliśmy, k . Chwała Ojcu.
w. Wejrzyj.
k

. Wejrzyj,

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto
wierzy we Mnie, / choćby i umarł żyć będzie.
Rok B: Gdy zostanę wywyższony nad ziemię,* przy
ciągnę wszystkich do siebie.
Rok C: Niewiasto, Ja ciebie nie potępiam, * idź
i odtąd już nie grzesz.
P rośby

Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój
lud do nieskazitelnego życia przez swoje Słowo trwa
jące 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.
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Wejrzyj na tych, którzy przez chrzest mają się odrodzić do
nowego życia;
niech jako żywe kamienie zostaną włączeni do du
chowej budowli Kościoła.
Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do
pokuty mieszkańców Niniwy;
mocą swego słowa zwróć ku Tobie serca grzeszników.
Spraw, aby zmarli wyszli z nadzieją na spotkanie Chrys
tusa Sędziego
i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutr/ni.
W dni zwykłe tego piątego tygodnia, można w oficjum
Godziny czytań, Jutrzni i Nieszporów używać hymnów z Wiel
kiego Tygodnia, s. 317-320.

P O N IE D Z I A Ł E K
G O D Z IN A CZYTA Ń

K. Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii,
w. Zbliżyło się bowiem królestwo Boże.
I C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

2, 5-18

Jezus, sprawca zbawienia, upodobniony do swoich braci
Nie aniołom Bóg poddał przyszły świat, o którym
mówimy. Ktoś to na pewnym miejscu stwierdził uroczyś
cie, mówiąc: „Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim,
albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; mało co
mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go
uwieńczyłeś. Wszystko poddałeś pod jego stopy”.
Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił
nie poddanego Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze,
aby wszystko było Mu poddane. Widzimy natomiast
Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą
i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski
Bożej za wszystkich zaznał śmierci.
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Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez
którego wszystko, który wielu synów do chwały dopro
wadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez
cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy
mają być uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przy
czyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc:
„Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgroma
dzenia będę Cię wychwalał”. I znowu: „Ufność w Nim
pokładać będę”. I znowu: „Oto Ja i dzieci moje, które Mi
dał Bóg” .
Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego
i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem,
aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad
śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich,
którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli nie
woli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przy
garnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upo
dobnić pod każdym względem do braci, aby stał się
miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla
przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam
cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z po
mocą tym, którzy są poddani próbom.
Hbr 2, 11. 17; Ba 3, 38
w. Ten, który uświęca, t i ci, którzy mają być uświę
ceni, / z jednego są wszyscy. / Dlatego Chrystus musiał się
upodobnić pod każdym względem do braci, * Aby stał się
miłosiernym i wiernym arcykapłanem.
K. Bóg widziany był na ziemi i zaczął przebywać wśród
ludu. w. Aby stał się.
R esponsorium

II C z y t a n i e
Z komentarza św. Jana Fishera, biskupa i męczennika?do
Psalmów
(Ps 130 [129])
Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca
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Chrystus jest dla nas arcykapłanem, najdroższe zaś
Jego ciało jest naszą żertwą, którą złożył w ofierze na
ołtarzu krzyża dla zbawienia wszystkich ludzi.
Krew wylana dla naszego odkupienia nie była krwią
cielców i kozłów (jak w starym Prawie), lecz należała do
niewinnego Baranka, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawi
ciela.
Świątynia, w której nasz arcykapłan składał ofiarę, nie
została zbudowana ręką ludzką, lecz wzniosła ją moc sa
mego Boga. Chrystus bowiem wylał swoją krew w obliczu
całego świata, który jest świątynią wzniesioną ręką Boga.
Świątynia ta ma dwie części: jedną z nich stanowi
ziemia, którą zamieszkujemy. Druga część nie jest jeszcze
znana nam śmiertelnym.
Pierwszą ofiarę złożył Chrystus tu na ziemi, gdy
przyjął na siebie okrutną śmierć. Drugą zaś wówczas,
kiedy odziany w nową szatę
nieśmiertelności
wszedł przez
r
r
własną krew do miejsca Świętego Świętych, to znaczy do
nieba. Tam też, przed tronem Ojca niebieskiego ofiarował
tę krew niezmierzonej wartości, którą wylał siedemkroć
za wszystkich ludzi podległych grzechowi.
Jest to ofiara tak miła Bogu i przyjemna, że skoro
tylko wejrzał na nią, zaraz zmiłował się nad nami, udziela
jąc wszystkim szczerze pokutującym swego przebaczenia.
Ofiara ta jest wieczna. Składa się ją nie tylko raz
w roku, jak to miało miejsce u Żydów, lecz dla naszej
pociechy, w każdy dzień, a nawet w każdej godzinie
i minucie, aby radość nasza była jak najpełniejsza. Dla
tego Apostoł powiada, że Chrystus „wszedł raz na zawsze
do Miejsca Świętego zdobywszy wieczne odkupienie”.
Uczestnikami tej świętej i wiecznej ofiary są wszyscy,
którzy podjęli prawdziwą skruchę i pokutę za grzechy,
postanawiając mocno i świadomie nie wracać już do
poprzednich występków, lecz trwać niewzruszenie w gor
liwym dążeniu do cnót, jakie w sobie zapoczątkowali.
A oto co na ten temat pisze św. Jan Apostoł: „Dzieci
moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Lecz
jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca
r
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- Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest
ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze,
lecz również za grzechy całego świata” .
R espo n so r iu m

R z 5, 10. 8

w. Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, f zostaliśmy pojed
nani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, * To tym bardziej,
będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego
życie.
K. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesz
nikami. w. To tym bardziej.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
Jr 11, 19-20

Czytanie

Jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,
nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany:
Zniszczmy drzewo razem z jego mocą, zgładźmy go
z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspo
mina. Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią,
bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę
nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę, Pa
nie, mój Boże.
R esponsorium

krótkie

Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, *
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla
sprawiedliwości, w. Chrystus. K. Krwią Jego zostaliśmy
uzdrowieni, w. Abyśmy przestali. K. Chwała Ojcu.
w. Chrystus.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Kto idzie za Mną, * nie
chodzi w ciemnościach, / lecz będzie miał światło życia.
P rośby

Niech będzie błogosławiony Jezus, nasz Zbawiciel, który
przez swoją śmierć otworzył nam drogę zbawienia.
Módlmy się do Niego:
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Prowadź nas, Panie, drogą zbawienia.
Miłosierny Boże, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas nowym
życiem,
spraw, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.
Daj, abyśmy dzisiaj życzliwie pomagali potrzebującym,
a czyniąc im dobrze, znaleźli w nich Ciebie.
Wspomagaj nas, abyśmy czynili to, co dobre, szlachetne
i prawdziwe,
i zawsze całym sercem Ciebie szukali.
Przebacz nam łaskawie grzechy popełnione przeciw brat
niej miłości,
daj nam jedno serce i jednego ducha.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas
błogosławieństwami; f spraw, abyśmy porzuciwszy złe
przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie * i w ten sposób
przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez
naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y t a n ie

Ez 33, lOb. 1 la

Zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą na
nas, my wskutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić?
Na moje życie, mówi Pan Bóg, Ja nie pragnę śmierci
występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze
swej drogi i żył.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
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Jr 18, 20b
Wspomnij, Panie, jak stawałem przed Tobą, aby się
wstawiać za nimi i odwrócić od nich Twój gniew.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
C zy tan ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Jr 31, 2. 3b. 4a
To mówi Pan: Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały
od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku.
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowa
łem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz
odbudowana, Dziewico-Izraelu.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w . Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie
gardzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
C zy ta n ie

NIESZPORY
C z y ta n ie

R z 5, 8-9

Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni.
R esponso rium

kró tk ie

k . Wołam

do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w . Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w . Wołam.

Ant. do pieśni Maryi Ja sam o sobie wydaję świadec
two, * a Ojciec mój, który Mnie posłał, / także świadczy
o Mnie.
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P ro śb y

Zanośmy pokorne prośby do naszego Pana, Jezusa Chry
stusa, który nas, jako swój lud, wybawił od grzechów:
Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Ty ofiarowałeś samego siebie za Kościół, aby go
uświęcić pr-zez obmycie wodą i słowo życia,
przez pokutę nieustannie go odnawiaj i oczyszczaj.
Dobry Nauczycielu, ukaż młodzieży drogę życia zgod
nego z Twoją wolą,
niechaj osiągnie na niej dobro i szczęście.
Ty okazywałeś litość wszystkim cierpiącym, umacniaj
nadzieję chorych i obdarz ich zdrowiem,
spraw, abyśmy śpieszyli im z troskliwą pomocą.
Daj, abyśmy szanowali godność, jaką nas obdarzyłeś we
chrzcie świętym,
i zawsze żyli dla Ciebie.
Obdarz zmarłych pokojem i chwałą
i dopuść nas kiedyś wraz z nimi do swego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WTOREK
GODZINA CZYTAŃ
K. Oto teraz czas upragniony,
w. Oto teraz dzień zbawienia.
1 C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

3, 1-19

Jezus apostołem naszego wyznania
Bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego,
zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wy
znania, Jezusa, bo On jest wierny Temu, który Go uczy
nił, jak i Mojżesz w całym Jego domu. O tyle nawet
większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć
od domu ma jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest
przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszyst
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ko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym
domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało
być powiedziane; Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim
domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwa
lebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy.
Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty: „Dziś,
jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych
jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili
Mnie ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż
widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat. Rozgniewałem
się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą
w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, toteż przysią
głem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku”.
Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was prze
wrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie
od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego
dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa, aby żaden z was
nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jes
teśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną
nadzieję do końca zachowamy silną.
Jest bowiem powiedziane: „Dziś, jeśli głos Jego usły
szycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie”. Kim
rzeczywiście są ci, którzy gdy usłyszeli, zbuntowali się?
Czyż to nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą
Mojżesza? Na kogo to gniewał się przez czterdzieści lat?
Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy poroz
rzucał po pustyni? Którym to zaś złożył przysięgę, że nie
wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli
posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu
niedowiarstwa.
Hbr 3, 6; E f 2, 21
w. Chrystus t Ja^o Syn był nad swoim domem, *
A Jego domem my jesteśmy.
K. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą
w Panu świątynię. W. A Jego.
R e s p o n s o r iu m
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II C z y t a n i e
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 8 o Męce Pańskiej, 6-8)
Krzyż Chrystusa jest źródłem wszystkich błogosławieństw
i przyczyną wszelkich łask
Umysł nasz oświecony Duchem prawdy przyjmuje
czystym i szczerym sercem chwałę krzyża jaśniejącą na
niebie i na ziemi, a bystrym wzrokiem wewnętrznym
dostrzega to, co powiedział Pan, mówiąc o zbliżającej się
męce swojej: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony
Syn Człowieczy”. I zaraz potem dodał: „Teraz dusza moja
doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie
od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę
godzinę”. „Ojcze, wsław Syna swego”. A kiedy z nieba
doszedł głos Ojca mówiący: „Już wsławiłem i jeszcze
wsławię”, Jezus rzekł do tych, którzy Go otaczali: „Głos
ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na
was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich
do siebie”.
O przedziwna potęgo krzyża! O niewysłowiona chało
męki, w której kryje się i trybunał Pański i sąd nad świat i
moc Ukrzyżowanego!
Przyciągnąłeś, Panie, wszystko do siebie, aby to, co
działo się kiedyś w jednej świątyni żydowskiej, okryte
cieniem znaków, mogły teraz czcić wszystkie narody
w wypełnionej i ujawnionej tajemnicy.
Oto bowiem dziś mamy znakomitszy zastęp lewitów,
większa jest godność kapłanów i świętsze jest namaszcze
nie biskupów. Dzieje się tak dlatego, że krzyż Twój jest
źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszyst
kich łask. Dzięki niemu wierzący czerpią moc ze słabości,
chwałę ze wzgardy i życie ze śmierci. Z chwilą zaś, gdy
ustała wielość starych ofiar, wszystkie rodzaje żertw za
stępuje teraz ofiarny dar Twojego ciała i krwi, ponieważ
Ty jesteś prawdziwym „Barankiem Bożym, który gładzi
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grzechy świata” . W ten sposób urzeczywistniasz w sobie
wszystkie zapowiedziane tajemnice, aby podobnie jak
istnieje jedna ofiara w miejsce wszelkich innych, tak też
nastało jedno królestwo złożone z wszystkich narodów.
Wyznajmy więc, najmilsi, prawdę, którą wypowiedział
w tak wspaniałych słowach Nauczyciel Narodów, św.
Paweł Apostoł, mówiąc: „Nauka to zasługująca na wiarę
i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł
na świat zbawić grzeszników”.
Miłosierdzie Boże względem nas jest tym więcej godne
podziwu, że Chrystus nie umarł za sprawiedliwych ani za
świętych, lecz za grzesznych i bezbożnych. A ponieważ oścień śmierci nie może dosięgnąć samego Bóstwa, Pan ro
dząc się wśród nas, przyjął to, co mógł za nas ofiarować.
Już dawno zresztą groził naszej śmierci potęgą śmierci
swojej, mówiąc przez usta proroka Ozeasza: „Będę śmier
cią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim będę, o otchłani!”
Umierając bowiem poddał się prawu śmierci, które zniósł
zmartwychwstając. W ten sposób przeciął wieczność
śmierci i z wiekuistej przemienił ją na doczesną. „I jak
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy
będą ożywieni”.
Kol 2, 14-15; J 8, 28

R e spo n so r iu m

w. Chrystus t skreślił zapis dłużny, / to, co było
naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy
do krzyża. * Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jaw
nie wystawił je na widowisko, / powiódłszy je w triumfie
dzięki krzyżowi.
K. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy po
znacie, że «Ja jestem», w. Po rozbrojeniu.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
C z y t a n ie

Za 12, 10-1 la

Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję
Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego prze
bili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem,
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i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem.
R espo nso rium

kró tk ie

Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, *
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla spra
wiedliwości. W. Chrystus. K. Krwią Jego zostaliśmy uzdro
wieni. w. Abyśmy przestali. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Kiedy wywyższycie Syna
Człowieczego, * wtedy poznacie, że «Ja jestem».
P rośby

Błogosławmy Chrystusa, który oddał się nam jako chleb
zstępujący z nieba. Skierujmy do Niego nasze prośby:
Chryste, chlebie żywy, bądź naszą mocą.
Panie, spraw, abyśmy posileni na uczcie eucharystycznej
mieli pełny udział w dobrach Twej paschalnej ofiary.
Wspomagaj nas, abyśmy ochoczym sercem zachowywali
Twoje słowo
i przynosili owoc przez wytrwałą współpracę z Twą
łaską.
Daj nam współdziałać z Tobą w budowaniu doskonal
szego świata,
aby Twój Kościół łatwiej mógł szerzyć orędzie pokoju.
Panie, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie,
— zgładź swoją łaską nasze nieprawości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoja
wolę, t a by w naszych czasach lud Tobie służący *
wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
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C z y t a n ie

1K o r 1,18-19

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych,co idąna za
tracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zba
wienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców,
a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y t a n ie

1 K o r 1, 22-24

Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości; my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorsze
niem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś,
którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród
Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
K.

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C z y ta n ie

1 K o r 1, 25. 27a

To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby za
wstydzić mędrców.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY
1 Kor 1, 27b-30
Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;
i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata
i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest,
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec
Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie,
który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwoś
cią, i uświęceniem, i odkupieniem.

Cz y ta n ie

Responsorium

krótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Ten, który Mnie posłał, jest ze
Mną * i nie pozostawił Mnie samego, / bo Ja zawsze to
czynię, / co Jemu się podoba.
K.

P rośby

Chrystus Pan polecił nam czuwać i modlić się, abyśmy nie
ulegli pokusom. Zanieśmy do Niego nasze usilne
prośby:
Usłysz nas, Panie, i okaż swą litość.
Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że będziesz z tymi, którzy
w Twoim imieniu gromadzą się na modlitwę,
spraw, abyśmy zawsze razem z Tobą w Duchu Świę
tym modlili się do Ojca.
Boski Oblubieńcze, oddal grzechy od swego umiłowanego
Kościoła,
niech zawsze postępuje w nadziei i mocy Ducha
Świętego.
Panie miłujący ludzi, spraw, abyśmy zgodnie z Twoim
przykazaniem troszczyli się o naszych bliźnich,
aby światło Twego zbawienia żywiej zajaśniało wszy
stkim ludziom.
Królu pokoju, niech Twój pokój zapanuje na świecie,
aby wszyscy ludzie dostrzegli Twoją zbawczą obec
ność.
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Otwórz wszystkim zmarłym dostęp do wiecznego szczę
ścia,
— obdarz ich nieskazitelnością i chwałą.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRO DA
G O D Z IN A CZYTAŃ
K. Nawracajcie się i czyńcie pokutę,

w. Uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.
I C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

6, 9-20

Wierność Boga naszą nadzieją
Po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego
i bliskiego zbawienia. Nie jest bowiem Bóg niesprawie
dliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą
okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym
i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was
okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do
końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych,
którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami
obietnic.
Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie
mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przy
siągł na samego siebie, mówiąc: „Zaiste, hojnie cię po
błogosławię i ponad miarę rozmnożę” . A ponieważ tak
cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane.
Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla
stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu
między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszel
ką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego po
stanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie
rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by
skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się
uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy
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się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy,
która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik
wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka.
Hbr 6, 19. 20; 7, 25. 24
W. Jezus poprzednik f wszedł za nas poza zasłonę, /
stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchize
deka, * Bo zawsze żyje,, aby się wstawiać za nami.
K. Ma On kapłaństwo nieprzemijające; przeto i zba
wiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego
zbliżają się do Boga. w. Bo zawsze.
R esponsorium

II C z y t a n i e
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 86 [85], 1)
Chrystus modli się za nas i w nas, my zaś
modlimy się do Niego
Bóg nie mógł udzielić ludziom większego daru niż ten,
że Słowo swoje, przez które wszystko stworzył, uczynił dla
nich Głową, a ich samych przybrał za członki dla Jego
ciała. W ten sposób Chrystus stał się Synem Bożym
i Synem Człowieczym; jeden Bóg wraz z Ojcem i jeden
człowiek razem z ludźmi. Kiedy więc mówimy do Boga,
zanosząc doń nasze modły, nie oddzielajmy od Niego
Syna, a kiedy modli się ciało Syna, niech nie odłącza się
od swej Głowy, aby był jeden Zbawiciel swojego ciała Jezus Chrystus, Syn Boży, który modli się za nas i w nas,
a my modlimy się do Niego.
Modli się za nas jako nasz Kapłan. Modli się w nas
jako nasza Głowa. A wreszcie jako nasz Bóg jest Tym, do
którego my zanosimy swoje modlitwy.
Rozpoznajmy więc w Nim nasz głos, a Jego głos
w nas. Jeżeli zaś mówi się coś o Panu Jezusie Chrystusie,
szczególnie w proroctwach, co można by uważać za po
niżenie niegodne Boga, nie wahajmy się Mu tego przypi
sać, skoro On sam nie zawahał się złączyć z nami. Prze
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cież to Jemu służy całe stworzenie, gdyż wszystko zostało
przezeń uczynione.
My zaś podziwiamy Jego godność i Boskość, gdy sły
szymy, że „na początku było Słowo, a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało,
co się stało”. Wpatrując się w tę Boskość Syna Bożego
przewyższającą nieskończenie wszystko, co jest wielkiego
w stworzeniu, słyszymy Go również w niektórych częś
ciach Pisma św., jak wzdycha, modli się i dziękuje.
I wzdrygamy się Jemu przypisać te słowa, jakie tam
wypowiada, ponieważ nasza myśl niechętnie schodzi od
niedawnej kontemplacji Bóstwa Chrystusa do rozważania
Jego uniżenia. Sądzimy, iż byłoby to dla Niego pewną
zniewagą, gdybyśmy uznali, że słowa te wypowiedział
człowiek, do którego przed chwilą kierowaliśmy nasze
modlitwy jako do Boga. Trwając często w rozterce chcie
libyśmy zmienić znaczenie tych słów. Ale w Piśmie św. nie
znajdujemy nic innego ponad to, co Jego dotyczy i od
tego nie wolno nam odchodzić.
Ocknijmy się więc i wzmóżmy nasze czuwanie w wie
rze, abyśmy mogli zobaczyć, że Ten, którego przed chwilą
kontemplowaliśmy jako Boga, przyjął postać sługi. Stawszy się podobnym do ludzi i *uznanym za człowieka uniżył
się, będąc posłusznym aż do śmierci. Wisząc zaś na krzy
żu, przyjął jako swoje słowa psalmu, gdy wołał: „Boże
mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
Gdy modlimy się do Chrystusa, zwracamy się do Nie
go jako do Boga. Gdy On sam się modli, czyni to jako
sługa. Tam występuje jako Stwórca, tu jako stworzenie.
Przyjąwszy jednak postać zmiennego stworzenia, sam po
został niezmieniony, a nas uczynił ze sobą jednym czło
wiekiem, w którym On jest Głową, a my ciałćm. Modlimy
się zatem do Niego, przez Niego i w Nim. Mówimy z Nim,
a On mówi z nami.
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J 16, 24. 23
W. Do tej pory t o nic nie prosiliście w imię moje: *
Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
K. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek
będziecie prosili Ojca, da wam w imię moje. w. Proście.
R e s p o n s o r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

I z 50, 5-7

Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się
cofnąłem. Poddałem grzbiet mój bijącym i moje policzki
rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed
zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dla
tego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, *
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla spra
wiedliwości. w. Chrystus. K. Krwią Jego zostaliśmy uzdro
wieni. w. Abyśmy przestali. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Jeśli będziecie trwać
w mojej nauce, * będziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, / a prawda was wyzwoli.
K.

P ro śby

Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który po
stanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę nowym
stworzeniem, by przeminęło to, co stare, a wszystko
stało się nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego:
Przez swego Ducha daj nam nowe życie.
Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa
ziemia, zawsze nas odnawiaj przez swego Ducha,
abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej ojczyźnie.
Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty
przemienia tę ziemię,
aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości
i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu.
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Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań i niewierności
i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom.
Wybaw nas od zła wszelkiego,
nie dozwól, aby urok tego, co przemija, przesłonił
nam prawdziwe dobro.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia
Tobie, t oświeć serca Twoich dzieci, oczyszczone przez
pokutę, * i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego
Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C z y t a n ie

1 T m 2, 4-6

Bóg, nasz Zbawiciel, pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden
jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na
okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. 1 odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
C z y ta n ie

R z 15, 3

Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego,
ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają,
spadły na Mnie.
K Odwróć swe oblicze od moich grzechów.
W. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
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Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Hbr 9, 28

Czytanie

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grze
chów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem,
lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Ef 4, 32 - 5, 2

Czytanie

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Prze
baczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystu
sie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiło
wane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was
umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na
wdzięczną wonność Bogu.
R esponsorium

krótkie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Czemu chcecie Mnie zabić, *
człowieka, który prawdę wam powiedział?
K.

P rośby

Uwielbiajmy Boga wszechmogącego, który rządzi świa
tem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego
ludowi, ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw
o Jego królestwo. Dlatego wołajmy do Niego:
Niech przyjdzie Twe królestwo i jego sprawiedliwość.
Ojcze święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego
Pasterza, czuwaj nad pasterzami i nad ludem im
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powierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona
opieki pasterzy,
a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni.
Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opie
kowali się chorymi
i świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi.
Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się
członkami Twojego Kościoła
— i przez dobre czyny budują go w miłości.
Okaż nam, grzesznym, swoje przebaczenie
i pojednaj nas z Twoim Kościołem.
Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego
i przebywali z Tobą na zawsze.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZWARTEK
GODZINA CZYTAŃ

K. Kto rozmyśla nad prawem Pana.
W. Wyda swój owoc we właściwym czasie.
I C zytan ie

Z Listu do Hebrajczyków

7, 1-10

Melchizedek typem doskonałego kapłaństwa
Bracia: Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Naj
wyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego
po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa.
Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu.
Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a na
stępnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez
ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni,
ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego,
pozostaje kapłanem na zawsze.
Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriar
cha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wpraw
dzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo,
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mają zgodnie z Prawem polecenie pobierania dziesięciny
od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wywodzą się
z rodu Abrahama. Tamten, który nie wywodził się z ich
rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił
tego, który miał obietnicę. Nie ma zaś żadnej wątpliwości,
iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego,
co wyższe.
Ponadto tu biorą dziesięcinę ludzie, którzy umierają,
tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje.
I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera
dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama. Był
bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchi
zedek wyszedł mu na spotkanie.
por. R d z 14, 18; Hbr 7, 3; Ps 110, 4;
Hbr 7, 16
w Melchizedek, król Szalemu, t wyniósł chleb i wi
no; / był bowiem kapłanem Boga Najwyższego, upodob
nionym do Syna Bożego. * Jemu to Pan przysiągł: Tyś
jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
K.Stał się kapłanem nie według przepisu prawa cieles
nego, ale według siły niezniszczalnego życia, w Jemu to.
R esponsorium

II C z y t a n i e
Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
Soboru Watykańskiego II
(nr 9)
Kościół jest widzialnym sakramentem zbaw iennej jedności
„Oto dni nadchodzą, mówi Pan, a zawrę z domem
izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe... Umiesz
czę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.
Będę ich Bogiem, oni zaś będą Mi ludem... Wszyscy bo
wiem od najmniejszego do największego poznają Mnie” .
Chrystus ustanowił to nowe przymierze, a mianowicie
nowy testament we krwi swojej, powołując spośród Ży
dów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki Du
chowi zróść się miał w jedno i być nowym ludem Bożym.
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Albowiem wierzący w Chrystusa, odrodzeni nie z na
sienia skazitelnego, lecz z nieskazitelnego
przez
słowo
_
r
Boga żywego, nie z ciała, lecz z wody i Ducha Świętego,
ustanawiani są w końcu „rodzajem wybranym, królew
skim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym...
co niegdyś nie był ludem, teraz zaś jest ludem Bożym”.
Lud ów mesjaniczny ma za głowę Chrystusa, „który
został wydany za nasze grzechy i zmartwychwstał dla
naszego usprawiedliwienia”, a teraz, posiadłszy imię, któ
re jest ponad wszelkie imię, chwalebnie panuje w niebie.
Udziałem tego ludu stała się godność i wolność synów
Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak
w świątyni. Prawem jego stało się przykazanie nowe
miłowania, jak Chrystus nas umiłował. Celem jego wresz
cie - królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez
samego Boga i mające się dalej rozszerzać, aż na końcu
wieków dopełnione zostanie również przez Boga, gdy
objawi się Chrystus, życie nasze, a „samo stworzenie
zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć
w wolności i chwale dzieci Bożych”.
Toteż ów lud mesjaniczny, choć nie obejmuje aktual
nie wszystkich ludzi, a nieraz nawet okazuje się małą
trzódką, jest przecież potężnym zalążkiem jedności, na
dziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Usta
nowiony przez Chrystusa dla wspólnoty życia, miłości
i prawdy, używany jest również przez Niego za narzędzie
zbawienia wszystkich i posłany jest do całego świata jako
światłość świata oraz sól ziemi.
A jak Izrael wedle ciała, wędrujący przez pustynię,
nazwany już jest Kościołem Bożym, tak nowy Izrael,
który żyjąc w doczesności, szuka przyszłego i trwałego
miasta, również nazywa się Kościołem Chrystusowym,
jako że Chrystus nabył go za cenę swojej krwi, napełnił go
swoim Duchem i wyposażył w stosowne środki widzial
nego i społecznego zjednoczenia. Bóg powołał zgroma
dzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę
zbawienia i źródło pokoju oraz jedności, i ustanowił
Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla
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każdego z osobna widzialnym sakramentem owej zbaw
czej jedności.
R e s p o n s o r iu m

1 P 2, 9. 10; Ps 33, 12

Wy jesteście t wybranym plemieniem, * Wy, któ
rzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym;
którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci,
którzy miłosierdzia doznali.
K. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, na
ród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie, w. Wy,
którzyście.
Modlitwa jak w Jutrzni.
w.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

H b r 2, 9b-10

Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za
cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał
śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko
i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały
doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił
przez cierpienie.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, *
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla spra
wiedliwości. w . Chrystus. K. Krwią Jego zostaliśmy uzdro
wieni. w. Abyśmy przestali. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Jezus powiedział do Ży
dów i arcykapłanów: * Kto jest z Boga, słów Bożych
słucha; wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.
K.

Prośby

Chrystus Pan objawił się jako światłość świata, abyśmy
nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia.
Pokornie Go błagajmy:
Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi.
Synu Boży, dopomóż nam dzisiaj wiernie Ciebie naśladować
i ulecz naszą naturę upadłą wskutek grzechu Adama.
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Niechaj Twoje słowo będzie pochodnią dla stóp naszych,
abyśmy postępując zgodnie z prawdą, wzrastali
w Tobie przez miłość.
Naucz nas czynić wszystkim dobrze ze względu na Ciebie,
aby Kościół ‘się stawał coraz bardziej światłem dla
całej ludzkiej rodziny.
Spraw, abyśmy przez szczere nawrócenie pogłębiali naszą
przyjaźń z Tobą
i wynagradzali za zniewagi wyrządzone Twojej mą
drości i miłości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wier
nym, którzy zanoszą prośby do Ciebie pokładając ufność
w Twoim miłosierdziu; t spraw, aby oczyszczeni ze zmazy
grzechów trwali w świętym życiu * i otrzymali obiecane
dziedzictwo. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
Hbr 4, 14-15
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyzna
waniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana,
który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo,
z wyjątkiem grzechu.
C zy tan ie

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

Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
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C z y t a n ie

H b r 7, 26-27

Takiego potrzeba nam było arcykapłana: świętego,
niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników,
wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest
obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codzien
nej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy
ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego
siebie, nasz Pan, Jezus Chrystus.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
C zy ta n ie

H b r 9, 11-12

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przy
szłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie
na tym świecie, uczyniony przybytek ani nie przez krew
kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na
zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odku
pienie.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa.jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C zy t a n ie

H b r 13, 12-15

Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę
poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza
obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj
trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.
Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie,
to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
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k r ó t k ie

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie,
w. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w Wołam.
Ant. do pieśni Maryi Pięćdziesięciu lat jeszcze nie
masz, * a widziałeś Abrahama? / Zaprawdę powiadam
wam: / Zanim Abraham się stał, Ja jestem.
K.

P rośby

Błagajmy Chrystusa Pana, który dał nam nowe przyka
zanie wzajemnej miłości:
Umocnij, Panie, miłość swego ludu.
Nauczycielu dobry, daj nam miłować Ciebie w bliźnich,
abyśmy w nich Tobie czynili dobrze.
Ty na krzyżu błagałeś Ojca o przebaczenie dla oprawców,
spraw, byśmy miłowali nieprzyjaciół i modlili się za
tych, którzy nas prześladują.
Przez tajemnicę Ciała i Krwi swojej umocnij naszą miłość,
męstwo i nadzieję,
wspieraj słabych, pocieszaj strapionych, wiej ufność
w serca konających.
Jezu, światłości świata, Ty przywróciłeś wzrok niewido
memu od urodzenia, kiedy obmył się w sadzawce,
oświeć katechumenów przez obmycie wodą i słowo
życia.
Napełnij zmarłych swą wieczną miłością
i wprowadź nas do grona Twoich wybranych.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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P IĄ T E K
GODZINA CZYTAŃ
K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
W. Bo łaskawy jest i miłosierny.
I C z y ta n ie

Z Listu do Hebrajczyków

7, 11-28

Wieczne kapłaństwo Chrystusa
Gdyby doskonałość została osiągnięta przez kapłań
stwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na
nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego
kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona?
Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmia
na Prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego
pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo
przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz
nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia.
Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na
podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, któ
ry stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale
według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem
takie świadectwo: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka”.
Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu
swej słabości i nieużyteczności. Prawo nie dawało niczemu
pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko
lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.
Tym więcej, że stało się to nie bez złożenia przysięgi.
Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami,
Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powie
dział: „Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś
kapłanem na wieki”. O tyle też Jezus stał się poręczy
cielem lepszego przymierza.
I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć ie
zezwalała im trwać przy życiu, Ten właśnie, ponieważ
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trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto
i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez
Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się
wstawiać za nimi.
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świę
tego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grze
szników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który
nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania
codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za
grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując
samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapła
nami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi,
złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego
na wieki.
Hbr 5, 5. 6; 7, 20. 21
w. Chrystus t nie sam siebie okrył sławą przez to, że
stał się arcykapłanem, / ale uczynił to Ten, który powie
dział do Niego: * Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór
Melchizedeka.
K. Tamci bez przysięgi stawali się kapłanami; Jezus zaś
przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział, w. Ty
jesteś.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e
Z dzieła św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe, O wierze do
Piotra
(rozdz. 2 2 , 62)

On samego siebie wydal za nas w ofierze
W żertwach ze zwierząt ofiarnych, jakie Trójca Święta,
jeden Bóg Starego, i Nowego Testamentu, nakazywała
składać ojcom naszym, wyobrażona była ta najwdzięcz
niejsza ofiara, w której miał za nas złożyć miłosiernie
samego siebie Bóg Syn według ciała.
On bowiem, jak mówi nauka apostolska, „wydał
samego siebie za nas w ofierze i dani na wdzięczną
wonność Bogu". On prawdziwy Bóg i prawdziwy Arcy-
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kapłan, który nie przez krew wołów i kozłów, lecz przez
własną krew wszedł za nas do miejsca Świętego Świętych.
W Starym Przymierzu czynił to symbolicznie arcykapłan,
który co roku wchodził z krwią do miejsca Świętego
Świętych.
Chrystus jest Tym, który przygotował w sobie samym
to wszystko, o czym wiedział, że jest niezbędne dla na
szego zbawienia. Dlatego jest On równocześnie kapłanem
i ofiarą, Bogiem i świątynią. Ofiarą, przez którą zosta
liśmy pojednani; świątynią, w której zostaliśmy pojedna
ni; Bogiem, z którym zostaliśmy pojednani. Kapłanem,
ofiarą i świątynią jest jednak tylko On sam, gdyż to
wszystko posiada w sobie jako Bóg, który przyjął postać
sługi. Nie sam jednak jest Bogiem, ponieważ jest Nim
razem z Ojcem i Duchem Świętym poprzez wspólnotę
Boskiej natury.
Wierz zatem z całej siły i żadną miarą nie wątp, iż
samo jednorodzone Słowo Boże stawszy się ciałem, zło
żyło za nas siebie w ofierze i dani na wdzięczną woń
Bogu.
W czasach Starego Przymierza Jemu oraz Ojcu i Du
chowi Świętemu, patriarchowie, prorocy i kapłani skła
dali ofiary ze zwierząt. Obecnie zaś, to jest w czasach
Nowego Przymierza, również Jemu wraz z Ojcem i Du
chem Świętym, z którymi ma wspólne Bóstwo, Kościół
katolicki w wierze i miłości składa nieustannie na całej
ziemi ofiarę chleba i wina.
Starotestamentalne ofiary ze zwierząt wyobrażały bo
wiem ofiarę z Chrystusowego ciała, które miał wydać za
nasze grzechy On, który sam był bez grzechu, i ofiarę
z Jego krwi, którą miał przelać na odpuszczenie naszych
win. Ofiara zaś Nowego Testamentu jest dziękczynieniem
i pamiątką ciała Chrystusa, które za nas wydał, i krwi,
którą tenże sam Bóg za nas wylał. Mówi o tym św. Paweł
w Dziejach Apostolskich: „Uważajcie na samych siebie
i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was
biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On
nabył własną krwią”.
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A zatem ofiary starotestamentalne zwiastowały w fi
gurach to, co myśmy mieli dopiero otrzymać. Ta zaś
ofiara jasno ukazuje nam to, co już otrzymaliśmy. Tamte
ofiary zapowiadały Syna Bożego, który miał zostać zabity
za bezbożnych. Ta natomiast ofiara obwieszcza nam Ba
ranka zabitego za bezbożnych, zgodnie ze świadectwem
Apostoła mówiącego, że „Chrystus umarł za nas, jako za
grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy (jeszcze) byli
bezsilni” i że „będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojed
nani z Bogiem przez śmierć Jego Syna”.
Kol 1, 21-22; Rz 3, 25
w. Was, którzy byliście niegdyś t obcymi dla Boga
i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,
teraz znów pojednał w doczesnym ciele Chrystusa przez
śmierć, * By stawić was wobec siebie jako świętych
i nieskalanych, i nienagannych.
K. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania
przez wiarę mocą krwi Jego. w By stawić was.
R espo n so r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

1/ 52, 13-15
Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyż
szy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok,
tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i Jego postać
była niepodobna do ludzi; tak mnogie narody się zdumie
ją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego
im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.
C zy t a n ie

RHSPONSORIUM K R Ó T K I E

K. Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, *

Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla spra
wiedliwości. w Chrystus, k. Krwią Jego zostaliśmy uzdro
wieni. w. Abyśmy przestali, k Chwała Ojcu. w. Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Wiele dobrych czynów
wam ukazałem; * za który z tych czynów / chcecie Mnie
ukamienować?
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P rośby

Dzięki składajmy Chrystusowi Panu, który umierając na
krzyżu, udzielił nam życia. Z całego serca zanośmy do
Niego nasze błagania:
Przez śmierć Twoją, Panie, napełnij nas życiem.
Mistrzu nasz i Zbawicielu, Ty doprowadziłeś nas do wiary
i przez swą chwalebną mękę dałeś nam nowe życie,
spraw, abyśmy nie popadli w zatwardziałość grze
chów.
Wspomóż nas, abyśmy potrafili dzisiaj ująć pożywienia
naszemu ciału
i mogli przyjść z pomocą naszym braciom potrzebu
jącym.
Daj, abyśmy z pobożnością przyjęli od Ciebie ten dzień
wielkopostny
i poświęcili go Tobie przez uczynki miłosierdzia.
Przemień naszą oporną wolę,
spraw, abyśmy wielkodusznie byli Ci oddani.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, odpuść nam nasze
winy f i wyzwól nas z więzów grzechu, * w które popad
liśmy wskutek naszej słabości. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
C zy ta n ie

I z 53, 2-3

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby
korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też
blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam
podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż
boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się
twarze zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic.
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K. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste,
w. I odnów we mnie moc ducha.
Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
Iz 53, 4-5
On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego
przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze
grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta
zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. I zmaż wszystkie moje przewinienia.
C zy ta n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Iz 53, 6-7
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,każdy z nas się
obrócił ku własnej drodze, aPan zwalił na Niego winy nas
wszystkich. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet
nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowa
dzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie
otworzył ust swoich.
C z y t a n ie

K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.
W. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar

dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

1 P 2, 21-24
Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście
szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorze
czono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał
C zy ta n ie
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się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim
ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości;
krwią Jego zostaliście uzdrowieni.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wołam do Pana: * Zmiłuj się nade mną. w. Wołam.
K. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
W. Zmiłuj się. K. Chwała Ojcu. w. Wołam.
K.

Ant. do pieśni Maryi Jeżeli Mnie nie wierzycie, * to
wierzcie moim dziełom, / których dokonuję w imię Ojca
mego.
P rośby

Błagajmy Pana Jezusa, który uświęcił lud Boży własną
krwią swoją:
Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.
Nasz Odkupicielu, przez tajemnicę swej męki wspomagaj
wiernych w czynach umartwienia, podtrzymuj ich
w walce ze złem i przeciwnościami, umacniaj ich
nadzieję,
aby godnie przygotowali się do uroczystości Twego
zmartwychwstania.
Spraw, aby chrześcijanie pełniąc swą proroczą misję,
wszędzie rozszerzali znajomość Ciebie
oraz potwierdzali ją świadectwem gorącej wiary, na
dziei i miłości.
Umocnij Twoją mocą wszystkich zasmuconych,
spraw, byśmy im nieśli pociechę z braterską troskli
wością.
Naucz wiernych przeżywać cierpienia w zjednoczeniu
z Twoją męką,
aby objawiła się w nich tajemnica Twojego zbawienia.
Dawco życia, pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata;
udziel im chwały zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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SOBOTA
GODZINA CZYTAŃ
K. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła.

W Aby jawne były jego uczynki.
I C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

8, 1-13

Kapłaństwo Chrystusa w Nowym Przymierzu
Bracia: Sedno wywodów stanowi prawda: takiego
mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Ma
jestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego
przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez czło
wieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do
składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także
miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie
byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary
według postanowień Prawa. Usługują oni obrazowi i cie
niowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz
miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczo
ny przez Boga: „Patrz zaś, mówi, abyś uczynił wszystko
według wzoru, jaki ci został ukazany na górze”.
Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą
służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza,
które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby
bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by
miejsca na drugie przymierze.
Albowiem ganiąc ich, zapowiada: „Oto nadchodzą
dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy
przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie
zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za rękę, by
wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie
wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać
o nich, mówi Pan. Takie jest przymierze, które zawrę
z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan: Dam pra
wo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę
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im Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył
swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj
Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wiel
kiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie
wspomnę więcej na ich grzechy”.
Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za prze
starzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest
zniszczenia.
Hbr 8, 1.2; 9, 24
w. Takiego mamy arcykapłana, t który zasiadł po
prawicy tronu Majestatu w niebiosach, / jako sługa
świątyni i prawdziwego przybytku, * Aby teraz wstawiać
się za nami przed obliczem Boga.
K. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudo
wanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej
świątyni, ale do samego nieba. w. Aby teraz.
R e spo n so r iu m

II C z y t a n i e
Kazanie św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa
(Kazanie 45, 23-24)
Będziemy uczestnikami Paschy
Będziemy uczestnikami Paschy, teraz wprawdzie jesz
cze w sposób typiczny, o wiele jednak wyraźniej niż
w starodawnym Prawie (śmiem bowiem twierdzić, że
Pascha starotestamentalna jako figura figury była mniej
zrozumiała). Niedługo już natomiast zaczniemy ją ob
chodzić w sposób doskonalszy i prawdziwszy, wtedy
mianowicie, gdy Słowo będzie ją spożywało w nowej
postaci razem z nami w królestwie Ojca odsłaniając
i ukazując wszystko, czego dotychczas nie wyjaśniło
w pełni. To bowiem, co dziś poznajemy, zostanie zawsze
nowe.
Naszą rzeczą jest zrozumieć naturę tej nowej uczty
paschalnej, do Niego zaś należy pouczać i udzielać swoim
uczniom wyczerpującej nauki. Nauka bowiem, o której
mowa, jest również pokarmem Tego, który karmi.
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Bądźmyż więc i my uczestnikami Prawa, ale w sposób
ewangeliczny, a nie według litery, doskonale, nie zaś nie
doskonale, wiecznie, a nie tylko w doczesności. Zbudujmy
sobie stolicę, ale nie ziemskie Jeruzalem, lecz metropolię
niebieską. Nie tę, powiadam, którą teraz depcą buty żoł
nierzy, lecz tę, którą wysławiają zastępy aniołów. Ofia
rujmy nie młode cielce i jagnięta mające rogi i racice,
elementy martwe i nieczułe, lecz wraz z chórami niebies
kimi złóżmy Bogu ofiarę uwielbienia na ołtarzu w niebie.
Wejdźmy za pierwszą zasłonę, zbliżmy się do drugiej
i zaglądnijmy do miejsca Świętego Świętych.
A nawet powiem coś więcej: Złóżmy w ofierze Bogu
siebie samych. Owszem, w każdy dzień ofiarujmy siebie
i wszystkie nasze poruszenia. Przyjmijmy wszystko dla
Słowa i przez cierpienie naśladujmy Jego mękę, krwią
uczcijmy Krew, ochoczo wstąpmy na krzyż.
Jeśli jesteś Szymonem Cyrenejczykiem, weź krzyż i idź
za Chrystusem. Jeśli byłbyś jak łotr razem z Nim przybity
do krzyża, uznaj w Nim Boga jako człowiek prawy. Jeżeli
Chrystus z powodu ciebie i twoich grzechów został poli
czony między złoczyńców, ty stań się dla Niego sprawie
dliwy. Uwielbij Tego, który z twojej przyczyny został
zawieszony na krzyżu i sam wisząc usiłuj wyciągnąć jakąś
korzyść ze swojej niegodziwości. Śmiercią kup sobie zba
wienie. Wejdź z Jezusem do raju, żebyś zrozumiał, jakich
dóbr się pozbawiłeś. Kontempluj jego piękno, a temu,
co szemra, pozwól umrzeć na zewnątrz z jego bluźnierstwami.
Jeśli jesteś Józefem z Arymatei, proś o ciało Jezusa
tego, który kazał Go ukrzyżować. Niech stanie się ono
twoją ofiarą przebłagalną za zbawienie świata.
Jeśli jesteś Nikodemem, owym nocnym czcicielem
Boga, namaść Go pogrzebowymi olejkami.
Jeśli jesteś Marią albo drugą Marią, czy Salome lub
Joanną, wylewaj swoje łzy już u brzasku dnia. Postaraj
się, byś tak jak pierwsza z nich, zobaczył odwalony
kamień, a może też i aniołów, a nawet samego Jezusa.
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Hbr 13, 12-13; 12,4

R e spo n so r iu m

Jezus, t aby krwią swoją lud uświęcić, poniósł mękę
poza miastem. * Również i my wyjdźmy do Niego poza
obóz, dzieląc z Nim Jego urągania.
K. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelania krwi,
walcząc przeciw grzechowi, w. Również.
Modlitwa jak w Jutrzni.
W.

JUTRZNIA

Czytanie
Iz 65, lb-3a
Mówiłem: „Oto jestem, jestem!” do narodu, który nie
wzywał mojego imienia. Codziennie wyciągałem ręce do
ludu buntowniczego i niesfornego, który postępował
drogą zła, za swoimi zachciankami. To lud, który Mnie
pobudzał do gniewu.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, *
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla spra
wiedliwości. w. Chrystus. K. Krwią Jego zostaliśmy uzdro
wieni. w. Abyśmy przestali. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus.
Ant. do pieśni Zachariasza Jezus umarł,* aby w jedno
zgromadzić rozproszone dzieci Boże.
k.

P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który ustanowił obmycie
odrodzenia, aby ludzie stali się nowym stworzeniem,
oraz zastawił dla nich stół swego słowa i Ciała. Bła
gajmy Go i wołajmy:
Niech Twoja laska odnowi nas, Panie.
Jezu cichy i pokornego serca, napełnij nas miłosierdziem,
łagodnością i pokorą;
spraw, abyśmy cierpliwie odnosili się do wszystkich.
Naucz nas szczerej miłości względem ubogich i strapio
nych,
abyśmy naśladowali Ciebie, dobrego Samarytanina.
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Niechaj Błogosławiona Maryja, Dziewica i Matka Twoja,
oręduje za dziewicami Bogu poświęconymi,
aby coraz gorliwiej były Tobie oddane.
Udziel nam daru swego miłosierdzia,
odpuść nam grzechy i karę.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty zawsze działasz dla zbawienia ludzi, teraz
jednak hojniej udzielasz łaski Twojemu ludowi, t wejrzyj
na wszystkich, których wybrałeś,* i udziel swojej pomocy
katechumenom i ochrzczonym. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Nadeszły dla nas dni pokuty, * abyśmy zadośćczynili za grzechy / i zbawili dusze.
1 J 1, 8-9
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy
nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je
nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
C z y t a n ie

K. Stwórz, Boże, we
W. I odnów we mnie

mnie serce czyste.
moc ducha.

Modlitwa południowa

Ant. Nie chcę śmierci grzesznika, * lecz aby się szcze
rze nawrócił i miał życie.
1 J 2, lb-2
Mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa spra
wiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze
grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy
całego świata.
K. Odwróć swe oblicze od moich grzechów,
w. 1 zmaż wszystkie moje przewinienia.
C zy ta n ie

€
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Modlitwa popołudniowa

Ant. Umocnieni łaską Bożą, * pracujmy nad sobą
w wielkiej cierpliwości.
Czy tanie

1 J 2, 8b-10

Ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata
swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego
brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.
K. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
w. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

OKRES WIELKIEGO POSTU
II. W IELKI T Y D Z IE Ń

Od I Nieszporów Niedzieli Palmowej, czyli Męki Pańskiej,
aż do Modlitwy popołudniowej Wielkiego Czwartku włącznie:

NIESZPORY
H ymn

1 Sztandary Króla się wznoszą,
Już krzyż chwalebny jaśnieje,
Na którym Stwórca człowieka
W człowieczym ciele zawisnął.
2 To na nim Jezus, zraniony
Okrutnej włóczni żelazem,
Oczyścił z winy grzeszników
Strumieniem krwi oraz wody.
3 Wspaniałe drzewo, ozdobne
Purpurą krwi Chrystusowej,
Wybrane, aby na sobie
Unosić ciało najświętsze.
4 Ramiona drzewa szczęśliwe
Dźwigają okup wszechświata;
Szalami wagi się stając,
Wydarły zdobycz Otchłani.
5 Oddajmy pokłon krzyżowi,
Co był ołtarzem ofiary,
Bo na nim Życie umarło,
By śmiercią życie przywrócić.
6 O krzyżu, bądź pozdrowiony,
Jedyna nasza nadziejo!
Zachowaj wiernych od złego
I zniwecz zbrodnie ludzkości.
7 O Trójco, źródło zbawienia,
Niech każdy duch Cię wysławia,
A Ty, przez krzyż odkupionych
Umacniaj łaską na wieki. Amen.
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MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA

H ym n Chryste, Tyś dniem, s. 1205.
WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był
kuszony i ukrzyżowany.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
GODZINA CZYTAŃ
H ymn

1 Sław, języku, bój chwalebny,
Dzieje walki niezrównanej,
I opiewaj triumf krzyża
Hymnem pełnym uwielbienia,
Na nim bowiem Odkupiciel
Był zabity, lecz zwyciężył.
2 Gdy praojciec zbuntowany
Wziął w swe usta zgubny owoc,
Uległ śmierci w nim ukrytej;
Wtedy Stwórca się zmiłował
Wybierając nowe drzewo,
By dawnego zniszczyć skutki.
3 Postanowił Bóg wszechmocny
Dla ratunku wszystkich ludzi,
Aby szatan, ojciec kłamstwa,
Był zwiedziony swym podstępem;
To zaś, czym nas wróg poraził,
Było naszym uzdrowieniem.
4 Kiedy czas już się wypełnił
I nastała pora święta,
Ojciec posłał swego Syna,
Stworzyciela całej ziemi,
Który z łona dziewiczego
W ludzkiej zrodził się postaci.
5 On, przeżywszy między nami
Jako człowiek lat trzydzieści,
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Z własnej woli przyjął mękę;
Wypełniając zbawcze dzieło
Na krzyżowej zawisł belce
Jak baranek przebłagalny.
6 Cześć niech będzie Bogu Ojcu
I Synowi Jedynemu
Razem z Duchem równym Obu;
Chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który darzy nas i chroni
Swoją łaską miłosierną. Amen.
r

JUTRZNIA
Hymn

1 Oto znaki Bożej męki:
Żółć, plwociny, trzcina, ocet,
Gwoździe i żelazna włócznia,
Która święty bok przebiła;
Płyną z rany krew i woda,
Aby obmyć wszechświat cały.
2 Krzyżu wierny i szlachetny,
Spośród wszystkich drzew wybrany,
Żaden las nie zrodził drzewa
Piękniejszego ponad ciebie;
Słodkie belki, słodkie gwoździe,
Co dźwigają ciężar słodki!
3 Schyl gałęzie, drzewo wzniosłe,
Ulżyj członkom tak napiętym;
Niechże zmięknie pień twój twardy,
Aby na nim ciało Zbawcy
I najwyższej chwały Króla
Nie doznało udręczenia!
4 Tylko tyś jest godne przyjąć
Na ramiona okup ziemi
I ukazać port bezpieczny
Dla tonących w wirach świata,
Ciebie bowiem krew Baranka
Uświęciła swą czerwienią.
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5 Cześć niech będzie Bogu Ojcu
I Synowi Jedynemu
Razem z Duchem równym Obu;
Chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który darzy nas i chroni
Swoją łaską miłosierną. Amen.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
H ymn

1 Jezu sądzony przez ludzi
Za prawdę, miłość i dobro,
Zmiłuj się, Panie, nad nami
I przebacz naszą niewierność.
2 Jezu przybity do krzyża
Na skalnym wzgórzu Golgoty,
Pomóż nam wytrwać przy Tobie,
Gdy cios cierpienia uderzy.
3 Jezu złożony do grobu
Rękami wiernych przyjaciół,
Pokój i życie na wieki
Niech Twoja śmierć nam przyniesie.
4 Jezu, Baranku zabity
Za grzechy świata całego,
Ojcu, Duchowi i Tobie
Niech będzie chwała bez końca. Amen.
Powyższy hymn odmawia się od Wielkiego Poniedziałku do
Wielkiego Czwartku włącznie. Hymn na Niedzielę Palmową,
czyli Męki Pańskiej, s. 328. Hymny na inne Godziny Modlitwy
w ciągu dnia, s. 40.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Przed świętem Paschy, * Jezus wiedząc, że na
deszła Jego godzina, / umiłowawszy swoich, do końca ich
umiłował.
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Modlitwa południowa

Ant. Podobnie jak Mnie zna Ojciec, * tak i Ja znam
Ojca / i życie swoje oddaję za moje owce.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi zy
skiem; / chlubię się krzyżem mojego Pana, Jezusa Chry
stusa.

11

L G II

N IE D Z IE L A P A L M O W A
CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
II tydzień psałterza
I NIESZPORY
Hymn

s.

317.

1 ant. Tak długo byłem z wami * i nauczałem was
w świątyni, / a nie pojmaliście Mnie; / teraz zaś ubiczo
wanego prowadzicie na ukrzyżowanie.
Psalmy i pieśń / niedzieli II tygodnia, s. 931.

2 ant. Pan Bóg jest moją pomocą, * dlatego nie
doznam zawodu.
3 ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * gdy stał się
posłusznym aż do śmierci, / i to śmierci krzyżowej.
1 P 1, 18-21
Wiecie, że z waszego, odziedziczonego po przodkach
złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś prze
mijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On
był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata,
dopiero jednak w ostatnich czasach się objaw ił ze względu
na was. Wyście prze/ Niego uwierzyli w Boga, który
wskrzesił Go / martwych i udzielił Mu chwały, tak że
wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu.
C z y t a n ie

R e sp o n so r iu m

k r ó t k ie

K. Wielbimy Cię, Chryste, * I błogosławimy Ciebie,

w. Wielbimy, k Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.
W. I błogosławimy, k . Chwała Ojcu. w. Wielbimy.
Ant. do pieśni Maryi Witaj, nas/ Królu, * Synu Da
wida, Odkupicielu świata, / którego jako Zbawcę zapo
wiedzieli prorocy.
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P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa, który idąc na mękę, zapłakał na
widok Jerozolimy, ponieważ nie poznała czasu swego
nawiedzenia. W duchu pokuty za nasze grzechy za
nośmy do Niego pokorne błagania:
Zmiłuj się, Panie, nad ludem swoim.
Panie, Ty pragnąłeś zjednoczyć dzieci Jerozolimy, tak jak
kokosz gromadzi swe pisklęta,
naucz wszystkich rozpoznawać czas Twojego nawie
dzenia.
Nie opuszczaj Twoich wiernych, którzy Ciebie opuścili,
nawróć nas, a nawrócimy się do Ciebie, nasz Boże.
Ty przez swą mękę obdarzyłeś świat łaską,
— daj, abyśmy żyli mocą Twego Ducha, którego nam
udzieliłeś na chrzcie świętym.
Spraw mocą swej męki, aby wierni żyli w duchu umar
twienia,
a przez to przygotowali się do uroczystości Twego
zmartwychwstania.
Panie, który królujesz w chwale Ojca,
pamiętaj o tych, którzy dzisiaj odeszli z tego świata.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przy
kład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawi
ciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; t daj nam
pojąć naukę płynącą z Jego Męki * i zasłużyć na udział
w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
GODZINA CZYTAŃ

K. Gdy zostanę wywyższony nad ziemię.
W. Przyciągnę wszystkich do siebie.
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I C zy ta n ie

Z Listu do Hebrajczyków

10, 1-18

Nasze uświęcenie przez ofiarę Chrystusa
Bracia: Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr,
a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie
ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy
się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać,
gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli
już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego
roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe
jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
Przeto przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru
nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary
za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto
idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę
Twoją, Boże”.
Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za
grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie” , choć składa
się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto
idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby
ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy
przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wyko
nywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary,
które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten prze
ciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy,
zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzy
jaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bo
wiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświę
cani.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powie
dział: „Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych
dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także
w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich niepra
wości więcej już wspominać nie będę” . Gdzie zaś jest ich
odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary
za grzechy.
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Hbr 10, 5. 6. 7. 4 (Ps 40, 7-8)
W. Ofiary ani daru nie chciałeś, t aleś Mi utworzył
ciało; / całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się
Tobie. / Wtedy rzekłem: * Oto idę, abym spełniał wolę
Twoją, Boże.
ft. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów
usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat
mówi. w. Oto idę.
R esponso rium

II C z y t a n i e

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa
(Kazanie 9 na Niedzielę Palmową)
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Król Izraela
Chodźcie, wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy
naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z Betanii
i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mę
kę, aby wypełnić do końca tajemnicę naszego zbawienia.
Przychodzi więc i z własnej woli odbywa drogę w stro
nę Jerozolimy Ten, który dla nas zstąpił z nieba, aby
wespół z sobą wywyższyć tych, co leżą w prochu ziemi
i posadzić ich jak mówi Pismo „ponad wszelką Zwierzch
nością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszel
kim innym imieniem wzywanym”.
Przychodzi zaś nie z dumą i przepychem jak ten, co
chciwie szuka sławy. On „nie będzie się spierał ani krzy
czał i nikt nie usłyszy Jego głosu”. Będzie natomiast cichy
i łagodny, lichego odzienia i skromny w urządzaniu wystawności swojego wejścia.
Nuże więc, biegnijmyż i my razem z Chrystusem, któ
remu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, co wyszli Mu
na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze
gałązki palm i oliwek oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my
sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w poko
rze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące
Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć.
On bowiem cieszy się z tego, że może nam się okazać
łagodnym, On, który naprawdę jest łagodny i „wstępuje
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na zachód” naszej mizernej słabości, aby przyjść do nas,
obcować z nami i przyciągnąć nas do siebie przez pokre
wieństwo z nami.
Bo chociaż przez ofiarę z naszej ludzkiej natury „wstą
pił na niebiosa niebios, na wschód słońca”, czyli na wy
żyny własnej chwały i Bóstwa, to jednak nie wyrzeknie się
nigdy przywiązania do rodzaju ludzkiego, lecz będzie
dźwigał naturę człowieka z prochu ziemi do coraz wyższej
chwały, aż wreszcie jednocząc się z nią, udzieli jej swej
nieskończonej godności.
A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem,
a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących
zieleń, gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas
radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę,
czyli w Niego samego. Pismo św. bowiem mówi: „Wy
wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przy
oblekliście się w Chrystusa”. Kładźmy się pod Jego nogi
jak rozścielone tuniki.
Nasze grzechy były czerwone jak szkarłat, teraz ob
myci w zbawczych wodach chrztu osiągnęliśmy lśniącą
biel wełny, ofiarujmy Zwycięzcy śmierci już nie gałązki
palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa.
Wysławiajmy Go w każdy dzień świętą pieśnią razem
z izraelskimi dziećmi, potrząsając duchowymi gałązkami
i mówiąc: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pań
skie”.
R e spo n so r iu m

J 12, 12. 13; M t 21, 8. 9

W. Kiedy lud usłyszał, f że Jezus przybywa do Jerozo

limy, wybiegł Mu naprzeciw. / Ogromny tłum słał swe
płaszcze na drodze, / inni obcinali gałązki z drzew, /
rzucali je na drogę i wołali: * Hosanna Synowi Dawido
wemu; / błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
K. Tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim,
wołały głośno, w. Hosanna.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
Hym n

s

.

319.

1 ant. Wielki tłum, który przybył na święto, * wołał
głośno do Pana: / Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie. / Hosanna na wysokości.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 939.

2 ant. Bądźmy wierni jak aniołowie i dzieci, * wołając

do Zwycięzcy śmierci: / Hosanna na wysokości.
3 ant. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pań
skie; * pokój w niebie i chwała na wysokościach.
C z y t a n ie

Z a 9, 9

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo
Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy
i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źre
bięciu oślicy.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszyst
kich. w. Przez krew. k Z każdego pokolenia, języka, ludu
i narodu, w. Odkupiłeś, k . Chwała Ojcu. w. Przez krew.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Trzymając w ręku ozdob
ne palmy, * oddajmy pokłon przychodzącemu Panu; /
biegnijmy Mu na spotkanie z hymnem i pieśnią uwielbie
nia; / wołajmy radośnie do Niego: / Niech będzie Pan
błogosławiony.
P rośby

Kiedy Chrystus wkraczał do Jerozolimy, rzesze witały Go
okrzykami jako Króla i Mesjasza. My również uwiel
biajmy Go i z weselem wołajmy:
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna Tobie, Synu Dawida i Królu wieków,
hosanna Tobie, Zwycięzco śmierci i piekła.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wieczystej Paschy.
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Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Panie, Ty jako nasz Zbawiciel przyszedłeś wyzwolić
grzeszników,
racz wprowadzić do swego królestwa tych, którzy
wierzą, ufają i miłują.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przy
kład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel
przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; t daj nam pojąć
naukę płynącą z Jego Męki * i zasłużyć na udział w Jego
zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
H ymn

1 Przejęty świętą radością
Niech wierny lud się weseli,
Bo Jezus dał nam zbawienie
I władcę śmierci zwyciężył.
2 Już wielka rzesza się zbliża
Z zielenią palm i oliwek,
Wołając głośno „Hosanna
Synowi Dawidowemu!”
3 I my naprzeciw biegnijmy
Królowi nieba i ziemi;
Gałązki niosąc palmowe
Śpiewajmy hymny pochwalne.
4 Niech Pan darami swej łaski
Ze złej nas drogi zawróci,
A my z wdzięcznością oddajmy
Podziękę Jemu należną.
5 Niech będzie chwała na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
Niech Boga w Trójcy Jednego
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Hymny na inne Godziny, s. 40.
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Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Przed świętem Paschy * Jezus wiedząc, że nade
szła Jego godzina, / umiłowawszy swoich, do końca ich
umiłował.
2 Kor 4, 10-12
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle
bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa,
aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.
Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie.

C z y t a n ie

K. Został ofiarowany, bo sam tego pragnął,
w. I swoich ust nie otworzył.
Modlitwa południowa

Ant. Podobnie jak Mnie zna Ojciec, * tak i Ja znam
Ojca / i życie swoje oddaję za moje owce.
1 P 4, 13-14
Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień
Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy obja
wieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli
złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem
Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
K. On się obarczył naszym cierpieniem,
w. 1 dźwigał nasze nieprawości.

Czy ta n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi
zyskiem; / chlubię się krzyżem mojego Pana, Jezusa Chry
stusa.
Czy t a n ie

1 P 5, 10-11

Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecz
nej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie,
sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu
chwała i moc na wieki wieków. Amen.
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K. Oddajmy hołd krzyżowi świętemu,
w. On jest znakiem naszego zbawienia.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
Hym n

s

.

317.

1 ant. Chrystus był ubiczowany i poniżony, * lecz Bóg
wywyższył Go swoją prawicą.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 945.

2 ant. Obmyci krwią Chrystusa * służmy Bogu żywemu.
3 ant. Chrystus w swoim ciele * poniósł nasze grzechy

na drzewo krzyża, / abyśmy umarli dla grzechów / żyli dla
sprawiedliwości.
D z 13, 26b-30

C zytanie

Bracia, nam została przekazana nauka o tym zbawie
niu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie
uznali Jezusa, i potępiając Go wypełnili głosy proroków,
odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim
żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata,
aby Go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o Nim
napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg
wskrzesił Go z martwych dnia trzeciego.
R esponsorium

krótkie

Wielbimy Cię, Chryste, * I błogosławimy Ciebie,
w. Wielbimy. K. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś,
w. I błogosławimy. K. Chwała Ojcu. W. Wielbimy.
K.

Ant. do pieśni Maryi Jest napisane: Uderzę pasterza, *
a rozproszą się owce, / lecz kiedy z martwych powstanę,
uprzedzę was do Galilei / i tam Mnie ujrzycie.
P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który udał się do Jero
zolimy, aby tam przyjąć zbliżającą się śmierć i przez to
wejść do chwały. Błagajmy Go pokornie:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
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Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się / Twoją męką
i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Wejrzyj na tych, którzy z powodu naszych grzechów
zeszli z drogi zbawienia;
wspomóż ich, a nam daj poprawę, aby zwyciężyły
sprawiedliwość i miłość.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłus/nym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpli
wości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W IE L K I P O N IE D Z IA Ł E K
G O D Z IN A CZYTAŃ

K. Gdy zostanę wywyższony nad ziemię,
w. Przyciągnę wszystkich do siebie.
I C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

10, 19-39

Wytrwałość w wierze, oczekiwanie sądu
Mamy, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca
Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował dro
gę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bo
żym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczysz
czeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na
ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei,
którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał
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obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachę
cać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy
naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem
niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bar
dziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.
Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu
pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary prze
błagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczeki
wanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników.
Kto przekracza Prawo. Mojżeszowe, ponosi śmierć bez
miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech
świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się wi
nien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew
Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie się
zachował wobec Ducha łaski. Znamy przecież Tego, któ
ry powiedział: „Do Mnie należy pomsta i Ja odpłacę”.
I znowu: „Sam Pan będzie sądził lud swój”. Straszną jest
rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego.
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po
oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to bę
dąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowa
nia, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie
udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięziony
mi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wie
dząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą.
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma
wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście
spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem
za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który
ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary
żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja
w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na
zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.
Hbr 10, 35. 36; Łk 21, 19
w . Nie pozbywajcie się waszej nadziei, t Potrzebujecie
bowiem wytrwałości, * Abyście wypełniając wolę Bożą,
dostąpili obietnicy.
R e spo n so r iu m
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K. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie,
w. Abyście.

II Czytanie
Kazanie św. Augustyna, biskupa
(3 mowa gwalferbitańska)
Także i my mamy się chlubić w krzyżu Pańskim
Męka Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa jest
zadatkiem chwały i szkołą cierpliwości.
Jakiejże bowiem łaski od Boga nie będą sobie obie
cywać serca wierzących, skoro nie wystarczyło, aby Jednorodzony Syn Boży, współwieczny z Ojcem, narodził się
dla nich jako człowiek z człowieka, lecz trzeba było, żeby
jeszcze poniósł śmierć z rąk ludzi, których stworzył.
Wielkie jest to, co nam Pan obiecał w przyszłości. Lecz
0 wiele większe to, co już dla nas uczynił. Gdzież byli albo
czym byli ludzie, gdy Chrystus umarł za bezbożnych?
Któż może wątpić, iż potrafi On dać życie świętym, skoro
dał im także swoją śmierć? Dlaczego słabość ludzka
zwleka z uwierzeniem, że kiedyś w przyszłości ludzie będą
żyć razem z Bogiem?
To, co było o wiele bardziej nieprawdopodobne, już
się dokonało, a mianowicie że Bóg umarł dla człowieka.
Kimże bowiem jest Chrystus, jeśli nie Tym, co „na
początku było Słowem, a Słowo było u Boga i Bogiem
było Słowo”? To właśnie Słowo Boże „stało się ciałem
1 zamieszkało wśród nas” . Jeśliby bowiem nie przyjęło od
nas śmiertelnego ciała, samo w sobie nie miałoby niczego,
co by mogło za nas umrzeć. W ten sposób Nieśmiertelny
mógł ponieść śmierć i tak zechciał dać życie śmiertelnym:
Uczynił później uczestnikami siebie tych, których sam
najprzód stał się uczestnikiem. Nie od siebie bowiem
mamy to, że możemy żyć, ani On od siebie to, że mógł
umrzeć.
Dziwnej zaiste dokonał z nami zamiany tego wza
jemnego uczestnictwa: Naszym było to, przez co umarł,
a Jego to, dzięki czemu żyć będziemy.
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Dlatego nie tylko nie powinniśmy się rumienić / po
wodu śmierci Pana, Boga naszego, ale mamy prawo chlu
bić się nią w najwyższym stopniu i pokładać w niej wszel
ką nadzieję. Albowiem On przyjmując od nas śmierć,
którą w nas zastał, przyrzekł nam najwierniej dać życie,
którego sami z siebie mieć nie możemy.
Tak nas bowiem umiłował, że to, na co zasłużyliśmy
naszymi grzechami, sam wycierpiał, chociaż był wolny od
grzechu. Jakżeby więc odmówił nam tego, co wynika ze
sprawiedliwości, On, który usprawiedliwia? W jakiż spo
sób mógłby nam nie dać przyobiecanej nagrody świętych
Ten, który bez żadnej nieprawości ze swej strony, wy
cierpiał karę przeznaczoną dla grzeszników?
Wyznawajmy więc bez bojażni, bracia, owszem głośmy
Chrystusa za nas ukrzyżowanego. Głośmy Go nie trwożąc
się, ale radując, nie wstydząc się, lecz chlubiąc się z Niego.
Ten właśnie tytuł chwały dostrzegł św. Paweł Apostoł
i wszystkim go zalecał. Znając wiele boskich i wspania
łych rzeczy, które głosił o Chrystusie, nie powiedział, iż
chlubi się z tych zdumiewających cudów, jakie w Nim
widzi, że On będąc Bogiem równym Ojcu stworzył świat,
a będąc człowiekiem, jak my, rozkazywał temu światu.
Oświadczył natomiast: „Co do mnie, nie daj Boże, bym
się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa” .
R espo n so r iu m

w. Wielbimy krzyż Twój, Panie, t i wspominamy
Twoją mękę chwalebną. * Zmiłuj się nad nami, bo za nas
zostałeś umęczony.
K. Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom, któ
rych najdroższą krwią odkupiłeś, w Zmiłuj się.
M odlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Hym n

s

.

319.

1 ant. Jezus powiedział: * Dusza moja jest smutna ż do
śmierci; / zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.
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Psalmy i pieśń z poniedziałku II tygodnia, s. 953.

2 ant. Teraz odbywa się sąd nad światem; * teraz
władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
3 ant. Jezus, początek i wypełnienie naszej wiary, *
przyjął hańbę krzyża, / a teraz zasiada po prawicy Boga.
Jr 11, 19-20
Jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie,
nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany:
Zniszczmy drzewo razem z jego mocą, zgładźmy go z zie
mi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina.
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada su
mienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę nad
nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę, Panie,
mój Boże.

C zytanie

R esponsorium

krótkie

k Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszy
stkich. w. Przez krew. K. Z każdego pokolenia, języka,
ludu i narodu, w. Odkupiłeś. K. Chwała Ojcu. w. Przez
krew.
Ant. do pieśni Zachariasza Ojcze sprawiedliwy, *
świat Ciebie nie poznał, / lecz Ja poznałem Ciebie, / bo Ty
Mnie posłałeś.
P rośby

Błagajmy Chrystusa Zbawiciela, który nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu. Twój bok
został przebity włócznią żołnierza,
ulecz nasze rany.
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
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Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upa
damy w grzechy, f daj nam nowe życie * przez zasługi
męki Twojego Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Przed świętem Paschy * Jezus wiedząc, że na
deszła Jego godzina, / umiłowawszy swoich, do końca ich
umiłował.
C zy ta n ie

E z 33, lOb. 1 l a

Zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą
na nas, my wskutek nich marniejemy. Jak możemy się
ocalić? Na moje życie, mówi Pan Bóg, Ja nie pragnę
śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny za
wrócił ze swej drogi i żył.
K. Został ofiarowany, bo sam tego pragnął,
w. I swoich ust nie otworzył.

Modlitwa południowa
Ant. Podobnie jak Mnie zna Ojciec, * tak i Ja znam
Ojca / i życie swoje oddaję za moje owce.
C zy ta n ie

J r 18, 20b

Wspomnij, Panie, jak stawałem przed Tobą, aby się
wstawiać za nimi i odwrócić od nich Twój gniew.
K. On się obarczył naszym cierpieniem,
w. I dźwigał nasze nieprawości.

Wielki Poniedziałek

337

Modlitwa popołudniowa
Ant. Dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi zy
skiem; / chlubię się krzyżem mojego Pana, Jezusa Chrystusa.
Jr 31, 2. 3b. 4a
To mówi Pan: Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały
od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku.
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zacho
wałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz
odbudowana, Dziewico-Izraelu.
K. Oddajmy hołd krzyżowi świętemu,
w. On jest znakiem naszego zbawienia.
Modlitwa jak w Jutrzni.

C z y t a n ie

NIESZPORY
Hym n

s.

317.

1 a n t. Nie miał On wdzięku ani blasku, * aby na Niego

popatrzeć, / ani wyglądu, by się nam podobał.
Psalmy i pieśń z poniedziałku II tygodnia, s. 959.
2 ant. Przydzielę tłumy mojemu Słudze * za to, że

siebie na śmierć ofiarował.
3 a n t. Bóg doświadczył Chrystusa * jak złoto w ogniu.
C zy ta n ie

R z 5, 8-9

Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielbimy Cię, Chryste, * I błogosławimy Ciebie,
w. Wielbimy. K. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś,
w. I błogosławimy. K. Chwała Ojcu. w. Wielbimy.
Ant. do pieśni Maryi Jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, * tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, / miał życie wieczne.
k.
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P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który umierając zniwe
czył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił
nam życie. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
— i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpli
wości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W IE L K I W T O R E K
GODZINA CZYTAŃ
K. Gdy zostanę wywyższony nad ziemię,

w. Przyciągnę wszystkich do siebie.
I C z y ta n ie

Z Listu do Hebrajczyków

12, 1-13

Za wzorem Chrystusa biegnijmy w zawodach
Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków,
odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech,
który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wy
znaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który
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nam w wierze przewodzi i ją udoskonala. On to zamiast
radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie ba
cząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzesz
ników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie,
abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opie
raliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grze
chowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca
do was, jako do synów: „Synu mój, nie lekceważ karania
Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo
kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, któ
rego za syna przyjmuje”.
Trwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak
z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie
karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami
stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nie
prawymi.
Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych we
dług ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej win
niśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci
karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten
zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczest
nikami swojej świętości.
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale
smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświad
czyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie
opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie ślady nogami,
aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Hbr 12, 2; Flp 2, 8
w. Jezus, t który nas przywiódł do wiary i ją udosko
nala, / zamiast radości, którą Mu obiecywano, krzyż
przecierpiał, / nie bacząc na jego hańbę, * I zasiadł po
prawicy Boga.
i
K Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do
śmierci, w. I zasiadł.
R espo n so r iu m
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II C z y t a n i e
Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, O Duchu
Świętym
(rozdz. 15, 35)
Jedna jest śmierć Chrystusa za świat
i jedno Jego zmartwychwstanie
Plan Boga i Zbawiciela naszego wobec człowieka po
lega na podniesieniu go z upadku i umożliwieniu mu
powrotu do dawnej zażyłości z Bogiem, od którego się
oddalił przez nieposłuszeństwo. Z tej to przyczyny przyj
ście Chrystusa w ciele, Jego ewangeliczne formy obcowa
nia z ludźmi, utrapienia, krzyż, grób i zmartwychwstanie,
wszystkie te wydarzenia miały dlatego miejsce, by czło
wiek, który dostępuje zbawienia przez naśladowanie Chry
stusa, otrzymał z powrotem od Boga ów starodawny dar
usynowienia.
Skąd dla osiągnięcia doskonałości jest rzeczą koniecz
ną naśladować Chrystusa nie tylko w przykładach, które
ukazał swoim życiem, jak łagodność, pokora i cierpli
wość, lecz trzeba być także naśladowcą Jego śmierci, jak
to nauczał św. Paweł, naśladowca Chrystusa, gdy mówił,
że „upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do
pełnego powstania z martwych”.
Jak jednak ma się to dokonać, byśmy osiągnęli po
dobieństwo śmierci Chrystusa? Gdy zostaniemy z Nim
współpogrzebani przez chrzest. Jakiego jednak rodzaju
jest ów pogrzeb i jaki owoc osiągniemy z tego naślado
wania? Otóż najpierw trzeba przerwać bieg poprzedniego
życia. Tego zaś nikt nie może dokonać, jeśli według słów
Pana nie narodzi się po raz wtóry. Bo odrodzenie, jak na
to wskazuje samo brzmienie słowa, oznacza początek
nowego życia. Zanim więc rozpoczniesz nowe życie, mu
sisz położyć kres staremu.
Jak bowiem ci, co osiągają w zawodach graniczną linię
stadionu i zawracają z powrotem, muszą na chwilę przy
stanąć, aby rozpocząć bieg w odwrotnym kierunku, tak
wydaje się rzeczą konieczną, by i przy zmianie życia,
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między starym a nowym istnieniem pośredniczyła śmierć,
która kładzie kres temu, co ustępuje i daje początek temu,
co następuje.
Jak zatem możemy osiągnąć zstąpienie do otchłani?
Naśladując pogrzeb Chrystusa przez chrzest. Ciała bo
wiem tych, którzy przyjmują chrzest, zostają jakby po
grzebane w wodzie. Chrzest oznacza również w tajemny
sposób pogrzebanie uczynków ciała, zgodnie ze słowami
Apostoła, który mówi: „Otrzymaliście obrzezanie nie
z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające
na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem
z Nim pogrzebani we chrzcie”.
Chrzest oczyszcza w jakiś sposób duszę z brudów,
które człowiek zaciąga na skutek nieuporządkowanych
pożądań zmysłowych. Dlatego napisano: „Obmyjesz
mnie, a będę nad śnieg wybielony” .
Z tej to przyczyny jeden tylko znamy chrzest przyno
szący zbawienie. Jedna bowiem jest śmierć za życie świata
i jedno powstanie z martwych, których figurą jest właśnie
chrzest.
R espo n so r iu m

R z 6, 3. 5. 4

W. Wszyscy, t którzyśmy otrzymali chrzest zanurza

jący w Chrystusa Jezusa, / zostaliśmy zanurzeni w śmierć
Jego. * Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego
śmierci, / zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, / to tak samo
będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmar
twychwstanie.
K. Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Nim pogrzebani, w. Jeżeli bowiem.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Hymn

s.

319.

1
ant. Broń mojej sprawy, Panie; * wybaw mnieod
człowieka podstępnego i niegodziwego.
Psalmy i pieśń z wtorku II tygodnia, s. 966.
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2 ant. Osądziłeś, Panie, sprawę mojej duszy, * Obroń
co mego życia, / Panie mój i Boże.
3 ant. Mój wierny Sługa usprawiedliwi wielu; * ich
nieprawości sam dźwigać będzie.
12, 10-1 l a
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję
Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego prze
bili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem,
i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem.
C zytanie

R esponsorium

Za

krótkie

Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszyst
kich. w. Przez krew. k Z każdego pokolenia, języka, ludu
i narodu, w. Odkupiłeś, k. Chwała Ojcu. w. Przez krew.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Otocz Mnie, Ojcze, u siebie
tą chwałą, * którą miałem u Ciebie pierwej, / nim świat
był stworzony.
P rośby

Błagajmy Chrystusa Zbawiciela, który nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok
został przebity włócznią żołnierza,
ulecz nasze rany.
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
— odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
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M odlitw a

Wszechmogący, wieczny Boże, t daj nam tak spra
wować misteria Męki Pańskiej, * abyśmy mogli otrzymać
Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Przed świętem Paschy * Jezus wiedząc, że na
deszła Jego godzina, / umiłowawszy swoich, do końca ich
umiłował.
C z y t a n ie

1 K o r 1, 18-19

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na za
tracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zba
wienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędr
ców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
K. Został ofiarowany, bo sam tego pragnął.
W. I swoich ust nie otworzył.

Modlitwa południowa
Ant. Podobnie jak Mnie zna Ojciec, * tak i Ja znam
Ojca / i życie swoje oddaję za moje owce.
C z y ta n ie

1 K o r 1, 22-24

Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości; my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorsze
niem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś,
którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród
Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
K. On się obarczył naszym cierpieniem.
W. I dźwigał nasze nieprawości.

Modlitwa popołudniowa
Ant. Dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi
zyskiem; / chlubię się krzyżem mojego Pana, Jezusa Chry
stusa.
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1 Kor 1, 25. 27a
To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawsty
dzić mędrców.
K. Oddajmy hołd krzyżowi świętemu,
w. On jest znakiem naszego zbawienia.

C zytanie

Modlitwa jak w Jutrzni.
NIESZPORY
Hym n

s

.

317.

1 ant. Wiele zniewag i trwogi wycierpiałem od nich, *
lecz Pan jest ze Mną / jako potężny mocarz.
Psalmy i pieśń z wtorku II tygodnia, s. 972.

2 ant. Wybaw Mnie, Panie, * i postaw blisko siebie, /
a wtedy niech ktokolwiek przeciw Mnie walczy.
3 ant. Jeżeli wspólnie z Chrystusem cierpimy, * to
wspólnie będziemy przebywać w chwale.
1 Kor 1, 27b-30
Bóg wybrał to,co niemocne, aby mocnych poniżyć;
i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata
i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest,
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec
Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie,
który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedli
wością, i uświęceniem, i odkupieniem.

C zytanie

RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wielbimy Cię, Chryste, * I błogosławimy Ciebie,
w. Wielbimy. K. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.
W. I błogosławimy, k . Chwała Ojcu. w. Wielbimy.
K.

Ant. do pieśni Maryi Mam moc oddać moje życie *
i mam moc znowu je odzyskać.
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P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który umierając zniwe
czył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił
nam życie. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
— i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpliwości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W IE L K A Ś R O D A
G O D Z I N A CZYTA Ń
K. Gdy zostanę wywyższony ponad ziemię,

w. Przyciągnę wszystkich do siebie.
I C zy t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

12, 14-29

Przystęp do góry Boga żyjącego
Bracia: Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświę
cenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby
nikt nie pozbawił się łaski Bożej, by jakiś korzeń gorzki,
który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez
to nie skalali się inni, i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik
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i bezbożnik, jak E/aw, który /a jedną potrawę sprzedał
swoje pierworod/two. A wiecie, że później, gdy chciał
otrzymać błogosławieństwo, /ostał odrzucony, nie znalazł
bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze ł/ami.
Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płoną
cego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy,
którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Nie
mogli bowiem znieść tego rozka/u: „Jeśliby nawet tylko
zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane”.
A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział:
„Przerażony jestem i drżę”.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta
Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej
liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pier
worodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga,
który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które
już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu,
Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej
niż krew Abla.
Strzeżcie się. abyście nie stawiali oporu Temu, który do
was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, po
nieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż
bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba
przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a tera/
obiecuje mówiąc: „Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią,
ale i niebem”. Te zaś słowa „jeszcze raz” wskazują, że
nastąpi zniszczenie tego. co zniszczalne, a więc tego, co
zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone.
Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwaj
my w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią.
Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.
Pwt 5, 23. 24; por. Hbr 12, 22
w. Gdy usłyszeliście głos t wśród ciemności, a góra
Synaj ogniem płonęła, / zbliżyliście się do Mojżesza
i powiedzieliście: * Oto Pan, Bóg nasz, okazał nam swoją
chwałę i wielkość.
R esponsorium
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K. Teraz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga
żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. W. Oto Pan, Bóg nasz.
II C z y t a n i e

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św.
Jana
(Traktat 84, 1-2)
Pełnia miłości
Pełnię miłości, którą winniśmy się, bracia najdrożsi,
wzajemnie kochać, określił sam Pan mówiąc: „Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich” . Wniosek, jaki z tego wyciąga św. Jan
Ewangelista w swoim Liście, jest następujący: „Jak Chry
stus oddał za nas życie swoje, tak i my winniśmy oddać
życie za braci”, miłując się wzajemnie tak, jak On nas
umiłował i oddał za nas swoje życie.
A oto co na ten temat czytamy w Księdze Przysłów
Salomona: „Gdy z możnym do stołu usiądziesz, pilnie
uważaj, co położono przed tobą, a wyciągając swoją rękę
wiedz, że i ty musisz to samo przygotować”. Cóż jest
stołem możnego, jeśli nic ten stół, skąd bierzemy ciało
i krew Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? A co
znaczy zasiadać przy tym stole, jeśli nie przystępować doń
z pokorą? Co oznacza uważać pilnie na potrawy, które
kładą przed tobą, jeśli nie to, żeby godnie myśleć o tak
wielkiej łasce? I cóż wreszcie znaczy wyciągać rękę
i wiedzieć, że masz przygotować takie same potrawy, jeśli
nie to, o czym już mówiłem, a mianowicie że Chrystus
oddał za nas swoje życie, a więc że i my winniśmy oddać
nasze życie za braci? Mówi bowiem św. Piotr Apostoł:
„Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład,
abyśmy wstępowali w Jego ślady” . To oznacza przygoto
wać takie same potrawy. Uczynili tak męczennicy płonąc
gorącą miłością. Jeśli nie czcimy na próżno ich pamięci, to
przystępując do stołu Pańskiego i biorąc udział w uczcie,
którą i oni się sycili, trzeba, żebyśmy za ich przykładem
przygotowali również, co należy.
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Dlatego nie wspominamy ich przy stole Pańskim tak
jak tych, którzy spoczywają w pokoju. Za nich bowiem
my się modlimy, podczas gdy tamci modlą się za nas,
abyśmy szli w ich ślady. Oni wypełnili nakaz miłości, od
której, według słów Pana, nie ma nic większego. Dali
swoim braciom to, co sami wzięli ze stołu Pańskiego.
Nie należy jednak myśleć, że możemy stać się równi
Chrystusowi wówczas, gdy dawane o Nim świadectwo
doprowadzimy aż do przelania krwi. On bowiem mial
moc oddać swoje życie i miał moc odzyskać je z po
wrotem. My zaś ani nie żyjemy tyle, ile byśmy chcieli,
a umieramy, choćbyśmy jeszcze nie chcieli. On umierając
zniszczył w sobie śmierć, my zaś przez Jego śmierć uwal
niamy się od naszej śmierci. Jego ciało nie uległo zepsuciu,
nasze zaś doznawszy rozkładu, przy końcu świata oblecze
się w nieśmiertelność dzięki Niemu. On nie potrzebował
naszej pomocy, żeby nas zbawić; my zaś bez Niego nic
uczynić nie możemy. On stał się szczepem winnym dla nas
latorośli, bo my poza Nim nie możemy mieć życia.
W końcu jeśli nawet bracia umierają za braci, to ich
krew męczeńska nie może być w żaden sposób wylana na
odpuszczenie grzechów tych braci, tak jak Chrystus
uczynił to za nas. A użyczył nam tej łaski nie po to,
żebyśmy Go naśladowali, lecz byśmy się nią radowali.
Męczennicy zaś, którzy wylali swoją krew za braci, ofia
rowali im to samo, co wzięli ze stołu Pańskiego. Miłujmy
się więc wzajemnie, tak jak i Chrystus nas umiłował
i wydał samego siebie za nas.
R e spo n so r iu m

1 J 4, 9. 11. 10

w. W tym się objawiła t miłość Boga ku nam, / że
zesłał na świat swego Syna Jednorodzonego, / abyśmy
życie mieli dzięki Niemu. * Jeśli Bóg tak nas umiłował, to
i my winniśmy się wzajemnie miłować.
K. Bóg nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
przebłagalną za nasze grzechy, w. Jeśli.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JU TRZN IA
Hym n

s

.

319.

1 ant. W dniu mej niedoli szukam Pana, * do Niego
niestrudzenie wyciągam ręce.
Psalmy i pieśń ze środy II tygodnia, s. 979.

2 ant. Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, * wierzymy, że
razem z Chrystusem żyć będziemy.
3 ant. Dla nas Bóg uczynił Jezusa Chrystusa * mą

drością i sprawiedliwością, / uświęceniem i odkupieniem.
Iz 50, 5-7
Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się
cofnąłem. Poddałem grzbiet mój bijącym i moje policzki
rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed
zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dla
tego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
C z y t a n ie

R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszyst
kich w. Przez krew. K. Z każdego pokolenia, języka, ludu
i narodu, w. Odkupiłeś. K. Chwała Ojcu. w. Przez krew.
Ant. do pieśni Zachariasza Krew Chrystusa, który
przez Ducha Świętego * złożył Bogu samego siebie jako
nieskalaną ofiarę. / oczyszcza nasze sumienia z martwych
uczynków, / abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.
k

.

P rośby

Błagajmy Chrystusa Zbawiciela, który nas odkupił przez
swoją śmierć i zmartwychwstanie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok
został przebity włócznią żołnierza,
— ulecz nasze rany.
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Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na
drzewie krzyża uwolnił nas spod wład/y szatana, t spraw,
abyśmy wiernie Tobie służyli * i dostąpili łaski zmar
twychwstania. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Przed świętem Paschy * Jezus wiedząc, że nadeszła
Jego godzina, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował.
C zytanie

1 Tm 2, 4-6

Bóg, nasz Zbawiciel, pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden
jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na
okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym o/asie.
K. Został ofiarowany, bo sam tego pragnął,
w. I swoich ust nie otworzył.
Modlitwa południowa

Ant. Podobnie jak Mnie zna Ojciec, * tak i Ja znam
Ojca / i życie swoje oddaję za moje owce.
C ZYTA N IE

Rz 15. 3

Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego,
ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają,
spadły na Mnie.
K On się obarczył naszym cierpieniem,
w. I dźwigał nasze nieprawości.
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Modlitwa popołudniowa
Ant. Dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi
zyskiem; / chlubię się krzyżem mojego Pana, Jezusa Chry
stusa.
C z y t a n ie

H b r 9, 28

Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grze
chów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grze
chem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
K. Oddajmy hołd krzyżowi świętemu,
w. On jest znakiem naszego zbawienia.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IESZPORY
Hym n

s.

317.

1 ant. Mówili bezbożni: * Zadajmy udrękę sprawie
dliwemu, / bo jest on przeciwny naszym uczynkom.
Psalmy i pieśń ze środy II tygodnia, s. 986.
2 ant. On sam się obarczył grzechami wielu * i za

przestępców się modlił.
3 ant. Przez krew Chrystusa * mamy odkupienie
i odpuszczenie grzechów.
C z y t a n ie

E f 4, 32 - 5, 2

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Prze
baczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystu
sie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiło
wane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was
umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na
wdzięczną wonność Bogu.
R esponsorium

krótkie

Wielbimy Cię, Chryste, * I błogosławimy Ciebie,
w. Wielbimy. K. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.
W. I błogosławimy, k . Chwała Ojcu. w. Wielbimy.
K.

Ant. do pieśni Maryi Nauczyciel mówi: * Czas mój jest
bliski, / u ciebie pragnę urządzić Paschę z moimi uczniami.
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P rośby

Uwielbiajmy Zbawcę ludzkości, który umierając zniwe
czył śmierć naszą, a zmartwychwstając przywrócił
nam życie. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
— i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpli
wości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W IE L K I C Z W A R T E K
G O D Z IN A CZ Y TA Ń
Psalmy z antyfonami można wziąć z piątku III tygodnia,
s. 1094.

Gdy zostanę wywyższony nad ziemię,
w. Przyciągnę wszystkich do siebie.
K.

I C zytanie

Z Listu do Hebrajczyków

4, 1 4 - 5 , 10

Jezus Chrystus najwyższym kapłanem
Bracia: Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł
przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno
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w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcyka
płana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom,
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobień
stwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością
do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli
łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.
Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi
bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga,
aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć
z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega
słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za
samego siebie składać ofiary za grzechy. 1 nikt sam sobie
nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany
przez Boga, jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez
to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który
powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię
dziś zrodził”, jak i w innym miejscu: „Tyś jest kapłanem
na wieki na wzór Melchizedeka” .
Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego
zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł
Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej
uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa
przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go
słuchają, nazwany przez Boga „kapłanem na wzór Mel
chizedeka” .
R espo n so r iu m

Hbr 5, 8. 9. 7

Chrystus, t chociaż był Synem Bożym, / nauczył
się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. * I stał się
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go
słuchają.
K. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego
zanosił gorące prośby i został wysłuchany dzięki swej
uległości, w. I stał się.
W.

12 LG II
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II C z y t a n i e
Homilia paschalna Melitona z Sardes, biskupa
(nr 65-71)
Baranek złożony w ofierze wyrwał nas śmierci,
by dać nam życie
Prorocy przepowiedzieli wiele rzeczy o tajemnicy
Paschy, którą jest Chrystus. „Jemu niech będzie chwała
na wieki wieków. Amen”. On zstąpił z nieba na ziemię dla
cierpiącego człowieka i przyoblókłszy się w jego ciało
w łonie Dziewicy wyszedł stamtąd jako człowiek. Biorąc
ciało podległe cierpieniu, wziął na siebie mękę cierpiącego
człowieka i zniszczył ją. Duchem zaś, który nie mógł
umrzeć, zabił śmierć - morderczynię człowieka.
Przywiedziony jak jagnię i zabity jak owca, wybawił nas
niby z Egiptu od służby temu światu i wyzwolił nas / niewo
li diabła, jakby z ręki faraona. Dusze nasze naznaczył włas
nym Duchem, a członki naszego ciała pomazał swoją krwią.
On jest Tym, który okrył hańbą śmierć, a diabła po
zostawił w nieutulonym żalu jak Mojżesz faraona. To On
zranił nieprawość, a niesprawiedliwość pozbawił potom
stwa, jak Mojżesz Egipt.
On jest Tym, który nas wywiódł z niewoli na wolność,
z ciemności do światła, ze śmierci do życia, spod władzy
tyrana do wiecznego królestwa i uczynił nas nowym
kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. On jest
Paschą naszego zbawienia.
To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został
zabity, w Izaaku związano Mu nogi, w Jakubie przebywał
na obczyźnie, w Józefie został sprzedany, w Mojżeszu
podrzucony, w baranku paschalnym zabity, w Dawidzie
prześladowany, w prorokach zelżony.
Poczęty w łonie Dziewicy, zawieszony na drzewie
krzyża, pogrzebany w ziemi zmartwychwstał i wstąpił na
wysokości niebios.
On jest milczącym Barankiem, Barankiem zabitym,
zrodzonym z Maryi, pięknej owieczki. Wzięty ze stada
i poprowadzony na zabicie, wieczorem został złożony
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w ofierze, a nocą Go pogrzebano. Nie łamano Mu kości
na drzewie krzyża, a będąc w ziemi nie uległ rozkładowi,
lecz powstał z martwych i wskrzesił człowieka wyprowa
dzając go z grobu otchłani.
Rz 3, 23-25; J 1, 29

R esponsorium

w. Wszyscy zgrzeszyli t i pozbawieni są chwały Bo
żej, / a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, /
przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie; * Jego
to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę
mocą krwi Jego.
K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata,
w. Jego to.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

H y m n s. 319.

1 ant. Spójrz, Panie, * i zobacz, że jestem w udręce; /
szybko mnie wysłuchaj.
Psalmy i pieśń z czwartku II tygodnia, s. 993.

2 ant. Oto Bóg, zbawienie moje. * Jemu zaufam i bać

się nie będę.
3 ant. Nakarmił nas Pan * chlebem z wybornej psze
nicy, / nasycił nas miodem z opoki.
Czy tanie

Hbr 2, 9b-10

Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za
cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał
śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko
i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały
doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił
przez cierpienie.
R esponsorium k r ó t k ie

Przez krew swoją, Panie, * Odkupiłeś nas wszyst
kich. w. Przez krew. K. Z każdego pokolenia, języka, ludu
i narodu, w. Odkupiłeś. K. Chwała Ojcu. w. Przez krew.
k

.
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Ant. do pieśni Zachariasza Gorąco pragnąłem * spo
żyć tę Paschę z wami, / zanim będę cierpiał.
P rośby

Zanośmy pokorne błagania do Chrystusa, Wiecznego
Kapłana, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym,
aby więźniom głosił wyzwolenie:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, Ty udałeś si£ do Jerozolimy, aby podjąć mękę
i wejść do chwały,
doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.
Chryste, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, Twój bok
został przebity włócznią żołnierza,
— ulecz nasze rany.
Panie, Twój krzyż stał się drzewem życia,
udziel jego owoców odrodzonym przez chrzest święty.
Chryste, Ty wisząc na drzewie krzyża, przebaczyłeś po
kutującemu łotrowi,
— odpuść nam, grzesznym, nasze winy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciejbie miłują,
Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiąg
nięcia tego, w co wierzymy, t pomnóż w nas dary swojej
łaski, * abyśmy midi udział w chwale Jego zmartwych
wstania. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Przed świętem Paschy * Jezus wiedząc, że na
deszła Jego godzina, / umiłowawszy swoich, do końca ich
umiłował.
C zytanie

Hbr 4, 14-15

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyzna
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waniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana,
który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo,
z wyjątkiem grzechu.
K. Został ofiarowany, bo sam tego pragnął.
W. I swoich ust nie otworzył.

Modlitwa południowa
Ant. Podobnie jak Mnie zna Ojciec, * tak i Ja znam
Ojca / i życie swoje oddaję za moje owce.
C zytanie

Hbr 7, 26-27

Takiego potrzeba nam było arcykapłana: świętego,
niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników,
wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest
obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codzien
nej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy
ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego
siebie, nasz Pan, Jezus Chjystus.
K. On się obarczył naszym cierpieniem,
w. I dźwigał nasze nieprawości.

Modlitwa popołudniowa
Ant. Dla mnie żyć to Chrystus, * a śmierć jest mi
zyskiem; / chlubię się krzyżem mojego Pana, Jezusa Chry
stusa.
C zytanie

Hbr 9, 11-12

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przy
szłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie
na tym świecie, uczyniony przybytek ani nie przez krew
kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na
zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odku
pienie.
K. Oddajmy hołd krzyżowi świętemu.
W. On jest znakiem naszego zbawienia.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
WIELKI CZWARTEK
WIECZERZY PAŃSKIEJ
N IESZPORY
Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału
w wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej.
H

ymn

1 Żywa pamiątko śmierci mego Pana,
Chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie,
W tobie niech znajdzie dusza ma zgłodniała
Pokarm i słodycz, która ją nasyci.
2 Jezu łaskawy, który żywisz sobą,
Krwią Twoją własną obmyj mnie z przewiny;
Jedna jej kropla może mocą swoją
Z grzechu wybawić cały świat zbłąkany.
3 Daj mi Cię wreszcie ujrzeć bez zasłony,
Cieszyć się wiecznie Twoją chwałą w niebie,
Abym z wybranych gronem zjednoczony
Sławił z radością Ojca, Ducha, Ciebie. Amen.
1 ant. Chrystus, pierworodny spośród umarłych *
i Władca królów ziemi, / uczynił nas królestwem dla Boga
i Ojca swojego.
Psalmy i pieśń z czwartku II tygodnia, s. 1000.

2 ant. Pan wyzwoli biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
3 ant. Daję wam przykazanie nowe, * abyście się
wzajemnie miłowali, /jak Ja was umiłowałem.
Hbr 13,
Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł
poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego
obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy

Czytanie

12-15
mękę
poza
tutaj
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trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.
Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie,
to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
R esponsorium

k ró tk ie

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci,
w . Chrystus. K. Oto nadeszła godzina, w której Syn
Człowieczy zostanie wydany, w. Chrystus.
K.

Ant. do pieśni Maryi Kiedy spożywali wieczerzę, *
Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo poła
mał, / i dał swoim uczniom.
P rośby

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który podczas Ostatniej
Wieczerzy, tej nocy, kiedy był wydany, polecił K o
ściołowi sprawować wieczną pamiątkę swej śmierci
i zmartwychwstania. Módlmy się i wołajmy:
Uświęć lud Twoją krwią odkupiony.
Odkupicielu, spraw, abyśmy przez pokutę coraz ściślej
jednoczyli się z Twoją męką
i osiągnęli chwałę zmartwychwstania.
Niech Twoja Matka, pocieszycielka strapionych, otacza
nas swoją opieką,
abyśmy potrafili umacniać przygnębionych tą pocie
chą, którą sami czerpiemy w Tobie.
Dopomóż wiernym, aby w cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki
— i ukazywali w sobie dzieło zbawienia.
Panie, Ty uniżyłeś samego siebie stawszy się posłusznym
aż do śmierci krzyżowej,
udziel swoim sługom daru posłuszeństwa i cierpli
wości.
Obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbionego ciała
i spraw, abyśmy się kiedyś stali jej uczestnikami.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości usta
nowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, t
spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją, *
z uczestnictwa w Ofierze eucharystycznej czerpał moc pły
nącą z Jego krzyża i zmartwychwstania. Przez naszego
Pana.
Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli po II Nieszporach,
s. 1213.
Zamiast zwykłego responsorium odmawia się następujące:
R esponsorium

kró tk ie

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci,
w. Chrystus, k . Oto nadeszła godzina, w której Syn
Człowieczy zostanie wydany, w. Chrystus.
K.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, Syna Bożego, / który
nas odkupił krwią swoją.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZYTA Ń
H ymn

Sław, języku, s. 318.

Psalm odia

1 ant. Buntują się królowie ziemi * i władcy wraz z
nimi spiskują / przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.
Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi t
i władcy ziemi wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!"
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej".
Wyrok Pański ogłoszę: t
On rzekł do mnie „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie".
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
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Służcie Panu z bojażnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, t
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Buntują się królowie ziemi / i władcy wraz z nimi
spiskują / przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.
2 ant. Dzielą między siebie moje szaty * i los rzucają
0 moją suknię.
Psalm 22, 2-23
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? *
Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz, *
wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, *
Chwało Izraela.
W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, *
zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.
Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, *
ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, *
pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.
„Zaufał Panu, niech go wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje” .
Bo Ty mnie wydobyłeś z łona matki, *
Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany, *
od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko *
1 nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
Otoczyło mnie stado byków, *
osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie paszcze, *
jak drapieżny lew, który ryczy.
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Siły uszły ze mnie jak woda, *
rozluźniły się wszystkie kości moje.
Serce w wosk się zamienia *
i topnieje w moim wnętrzu.
Gardło me wyschło jak skorupa, t
język mój przywarł do podniebienia *
i położyłeś mnie w prochu śmierci.
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie kości moje.
A oni na mnie patrzą sycąc się mym widokiem, f
dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie, *
duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki *
i mnie biednego od rogów bawolich.
Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
Ant. Dzielą między siebie moje szaty / i los rzucają
o moją suknię.
3 ant. Przemocy użyli * ci, którzy czyhają na me
życie.
Psalm 38
Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie, *
ani mnie nie karz w swej zapalczywości.
Utkwiły bowiem we mnie strzały Twoje *
i Twoja ręka zaciążyła nade mną.
Z powodu Twego gniewu nic nie ma zdrowego w mym
ciele, *
nic nietkniętego w kościach na skutek grzechu mojego.
Bo winy moje przerosły moją głowę *
i przygniatają mnie ciężkim brzemieniem.
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Moje rany cuchną i ropieją *
z powodu mojego szaleństwa.
Przybity i zgarbiony, *
przez cały dzień chodzę smutny.
Bo ogień trawi lędźwie moje *
i w moim ciele nic nie ma zdrowego.
Złamany i bardzo wyczerpany *
jęczę, bo drży moje serce.
Znasz, Panie, wszystkie me pragnienia *
i jęk mój nie skryje się przed Tobą.
Trzepocze się we mnie serce i z sił opadłem *
i nawet gaśnie światło moich oczu.
Stronią od mej choroby sąsiedzi i przyjaciele, *
a moi bliscy trzymają się z daleka.
Ci, którzy czyhają na me życie, zastawiają sidła, +
pragną mojej zguby, którzy źle mi życzą, *
i przez dzień cały obmyślają podstępy.
A ja nie słucham, tak jak człowiek głuchy, *
jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
Stałem się jak człowiek, który nie słyszy *
i brak mu w ustach odpowiedzi.
Bo Tobie ufam, Panie, *
Ty, Panie, Boże mój, odpowiesz.
Mówię bowiem: „Niech się ze mnie nie cieszą, *
gdy chwieje się ma noga, niech się nade mnie nie
wynoszą”.
Bo jestem bardzo bliski upadku, *
a ból mój zawsze jest przy mnie.
Ja przecież wyznaję moją winę, *
a grzech mój przejmuje mnie trwogą.
Silni są ci, którzy są mi przeciwni bez powodu, *
i liczni, którzy mnie niesłusznie nienawidzą,
Ci, którzy za dobro złem odpłacają, *
za to mi grożą, że za dobrem idę.
Panie, Ty mnie nie opuszczaj, *
Boże mój, nie oddalaj się ode mnie!
Śpiesz mi na pomoc, *
Panie, zbawienie moje.
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Ant. Przemocy użyli / ci, którzy czyhają na me życie.
K. Przeciwko mnie powstali fałszywi świadkowie.
W. I ci, którzy dyszą gwałtem.
I C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

9, 11-28

Chrystus arcykapłan przez własną krew wszedł raz na
zawsze do Miejsca Świętego
Bracia: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr
przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest
nie na tym świecie, uczyniony przybytek ani nie przez
krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz
na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne od
kupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół
z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawia
ją oczyszczenie ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa,
który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie
jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z mar
twych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, że
by przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw,
popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są
wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia
obietnicy. Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść
śmierć ten, który sporządza testament. Testament bo
wiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy
żyje ten, który sporządził testament. Stąd także i pierwszy
nie bez krwi był zaprowadzony.
Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie
przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą,
wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą
księgę, jak i cały lud, mówiąc: „To jest krew Przymierza,
które Bóg wam polecił”. Podobnie także skropił krwią
przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby
Bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według
Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grze
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chów. Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób
musiały być oczyszczane, same zaś rzeczy niebieskie po
trzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej
rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni,
ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed
obliczem Boga, nie po to, aby się często miał ofiarować
jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni
z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od
stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz
na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę
z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć,
a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie
w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy
Go oczekują.
por. Iz 53, 7. 12

R e s p o n s o r iu m

w. Był jak baranek | na rzeź prowadzony, / a kiedy Go
dręczono, nie otworzył ust swoich / i na śmierć Go
skazano, * Aby życie przywrócił swojemu ludowi.
K. Na śmierć ofiarował siebie i do przestępców był
zaliczony, w. Aby życie.
II C z y t a n i e
Katecheza chrzcielna św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Katecheza 3, 13-19)
Moc krwi Chrystusowej
Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? Trzeba się cofnąć
do jej prawzoru i wspomnieć jej typ opisany na kartach
Starego Testamentu.
Mojżesz poleca: „Zabijcie baranka i jego krwią po
kropcie próg i odrzwia waszych domów”. Co mówisz,
Mojżeszu? Czyż krew nierozumnego zwierzęcia może
ocalić człowieka, istotę rozumną? Owszem, może, lecz nie
dlatego, że jest to krew, ale dlatego, że jest ona obrazem
krwi Zbawiciela. Dlatego też obecnie prędzej ucieka nie
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przyjaciel, gdy ujrzy już nie odrzwia skropione krwią,
która była tylko obrazem, lecz rozjaśnione krwią prawdy
usta wiernych - odrzwia świątyni poświęconej Chry
stusowi.
Chcesz poznać jeszcze inną moc tej krwi? Przypatrzmy
się, skąd zaczęła płynąć - i z jakiego wytrysnęła źródła.
Wypłynęła ona z samego krzyża i wzięła początek z boku
Zbawiciela. Czytamy bowiem w Ewangelii, że po śmierci
Jezusa, gdy On jeszcze wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy
zbliżył się, włócznią przebił Mu bok, i natychmiast wypły
nęła krew i woda. Woda była obrazem chrztu, a krew
Eucharystii. Żołnierz więc przebił Mu bok i otworzył
wejście do świątyni, a ja tam znalazłem cudowny skarb,
i cieszę się ze wspaniałych bogactw. To więc się stało
z Barankiem: Żydzi Go zabili, a ja zebrałem owoc ofiary.
„Z przebitego boku wypłynęła krew i w oda”. Nie
chcę, abyś, słuchaczu, przechodził obojętnie wobec tak
wielkich tajemnic, zostaje bowiem jeszcze inny i tajemny
sens. Powiedziałem już, że woda i krew są obrazem chrztu
i Eucharystii. Z tych dwóch sakramentów bierze swój
początek Kościół „przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym”, to znaczy przez chrzest i Eucha
rystię, które wywodzą się z boku Zbawiciela. Kościół więc
powstał z boku Chrystusa, podobnie jak z boku Adama
wyszła jego małżonka, Ewa.
Dlatego świadczy o tym św. Paweł, kiedy mówi:
„Jesteśmy z Jego ciała i z Jego kości” - a ma on tu na
myśli bok Chrystusa. Albowiem jak z boku Adama Bóg
stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze swego boku
wodę i krew, z których utworzył Kościół. I tak jak Bóg
wyprowadził Ewę z głęboko uśpionego Adama, tak też
Chrystus po śmierci dał nam wodę i krew.
Widzicie więc jak Chrystus połączył się z oblubienicą,
widzicie, jakim żywi nas pokarmem. Dzięki temu samemu
pokarmowi rodzimy się i żywimy. Jak matka powodo
wana naturalną miłością do dziecka, spieszy, by je na
karmić własnym mlekiem i krwią, tak Chrystus poi swoją
krwią tych, których odrodził.
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1 P 1, 18-19; E f 2, 18; 1 J 1, 7

R e s p o n s o r iu m

w. Zostaliście wykupieni t nie srebrem lub złotem, co
przemija, / ale drogocenną krwią Chrystusa, / jako ba
ranka niepokalanego. * Przez Niego wszyscy w jednym
Duchu mamy przystęp do Ojca.
K. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszel
kiego grzechu, w. Przez Niego wszyscy w jednym Duchu
mamy przystęp do Ojca.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ym n

s

.

319.

Ps a l m o d ia

1 ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, * lecz za nas
wszystkich wydał Go w ofierze.
Psalm 51
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Jutrznia

369

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
1 wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, t
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gar
dzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Ant. Bóg nie oszczędził własnego Syna, / lecz za nas
wszystkich wydał Go w ofierze.
2 ant. Jezus Chrystus nas umiłował * i obmył nas
krwią swoją z naszych grzechów.
Pieśń

Ha 3, 2-4. 13a. 15-19

Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *
zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, t
pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora; *
w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!
Bóg przychodzi z Temanu, *
Święty z góry Paran.
Jego majestat okrywa niebiosa, *
a Jego chwały pełna jest ziemia.
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Jego wspaniałość podobna do światła, t
z Jego rąk tryskają promienie, *
moc Jego w nich jest ukryta.
Wyszedłeś, aby lud swój ocalić *
i wybawić Twego pomazańca.
Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *
w kipiącą topiel wód ogromnych.
Usłyszałem i me serce struchlało, *
na ten głos moje wargi zadrżały,
Moje kości przeniknęła trwoga, *
zachwiały się moje kroki.
Jednak w spokoju czekam na klęskę, *
która spotka lud naszych gnębicieli.
Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
i winnice nie wydają plonów,
Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *
a pola nie przynoszą żywności,
Choć stada owiec znikają z owczarni *
i nie ma wołów w zagrodach,
Ja się jednak rozraduję w Panu *
i rozweselę się w Bogu, moim Zbawicielu.
Pan, który jest moją siłą, t
uczyni me nogi jak nogi jelenia *
i na wyżyny mnie wyprowadzi.
Ant. Jezus Chrystus nas umiłował / i obmył nas krwią
swoją z naszych grzechów.
3 ant. Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, * wysłaiamy
Twoje święte zmartwychwstanie, / bo przez drzewo krzyża
przyszła radość dla całego świata.
Psalm 147B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
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Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, / wysławiamy
Twoje święte zmartwychwstanie, / bo przez drzewo krzy
ża przyszła radość dla całego świata.
C z y t a n ie

I z 52, 13-15

Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyż
szy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na Jego widok,
tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i Jego postać
była niepodobna do ludzi; tak mnogie narody się zdumie
ją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego
im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /
a była to śmierć na krzyżu, w. Chrystus, k . Chociaż był
Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał, w. Chrystus.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Nad Jego głową umieścili
napis * z podaniem Jego winy: / Jezus Nazarejczyk, Król
żydowski.
P rośby

Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupi
ciela, który za nas poniósł śmierć i został pogrzebany,
aby powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne
błagania:
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Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, nasz Panie i Mistrzu, Ty stałeś się dla nas
posłusznym aż do śmierci,
naucz nas ustawicznego posłuszeństwa woli Ojca.
Chryste, nasze życie, Ty umierając na drzewie krzyża,
pokonałeś śmierć i piekło,
pozwól nam z Tobą umierać, abyśmy z Tobą powstali
do życia.
Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi
i
jak robak byłeś zdeptany,
naucz nas naśladować Twoją zbawienną pokorę.
Chryste, nasze zbawienie, Ty oddałeś za nas życie jako za
umiłowanych braci,
spraw, abyśmy darzyli się nawzajem tą samą miłością.
Chryste, nasz Odkupicielu, Ty rozłożyłeś ręce na krzyżu,
aby pociągnąć do siebie ludzi wszystkich wieków,
zgromadź w swoim wiekuistym królestwie rozproszo
ne dzieci Boże.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, t
za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się
w ręce prześladowców * i poniósł mękę na krzyżu. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
H ymn

Modlitwa przedpołudniowa

1 Odkupicielu, ratuj swe stworzenie
Twego oblicza blaskiem naznaczone,
Nie daj, by szatan zniszczył je podstępem,
Śmiercią swą bowiem dług nasz zapłaciłeś.
2 Zmiłuj się, Królu, nad niewolnikami,
Podnieś upadłych, grzesznym przebacz winy;
Tym, których dzisiaj własną krwią zbawiłeś,
Pozwól na wieki Tobą się radować. Amen.
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Ant. Była godzina trzecia, * gdy ukrzyżowali Jezusa.
Modlitwa południowa

1 Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą.
2 Oto Ofiarę dźwigasz świętą,
Która ku sobie wszystko wzywa;
Książę ciemności chciał Jej szkodzić,
Ale nic nie ma w Niej swojego.
3 Chwała niech będzie, Panie Jezu,
Ojcu i Tobie, i Duchowi
Za to, że dziś przez triumf krzyża
Dajesz nam radość wiekuistą. Amen.
Ant. Od szóstej godziny w południe * aż do godziny
dziewiątej / ciemności spowiły ziemię.
Modlitwa popołudniowa

1 Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy:
Udziel nam życia wiecznego,
Bo Ty, przybity do drzewa,
Ludzi odkupić raczyłeś.
2 Swojego prawa potęgą
Zniosłeś pradawne wyroki,
Zmieniłeś starą niewolę
W radość prawdziwej wolności.
3 Za krzyż niosący zbawienie,
Mękę i śmierć Twoją, Jezu,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Chwała i cześć będzie wieczna. Amen.
Ant. O godzinie dziewiątej * zawołał Jezus wielkim
głosem: / Boże mój, Boże, czemuś Mnie opuścił?
Psa lm o d ia
W jednej z tych Godzin odmawia się poniższe psalmy:
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Psalm 40, 2-14. 17-18
Z nadzieją czekałem na Pana, t
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, *
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga *
i zaufają Panu.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, |
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim
zgromadzeniu t
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.

Modlitwa w ciągu dnia

Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!"
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
Psalm 54, 3-6. 8-9

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, t
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Psalm 88
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucho na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.
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Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
0 których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, t
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, +
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam dó Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
1 topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Była godzina trzecia, * gdy ukrzyżowali Jezusa.

Modlitwa w ciągu dnia
C z y t a n ie
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I z 53, 2-3

On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby
korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też
blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam
podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż
boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się
twarze zakrywa, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic.
K. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
w. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.

Modlitwa południowa
Ant. Od szóstej godziny w południe * aż do godziny
dziewiątej / ciemności spowiły ziemię.
C z y t a n ie

Iz

53, 4-5

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze
boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego
przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze
grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta
zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
K. Wspomnij na mnie, Panie.
w. Gdy przyjdziesz do swego królestwa.

Modlitwa popołudniowa
Ant. O godzinie dziewiątej * zawołał Jezus wielkim
głosem: / Boże mój, Boże, czemuś Mnie opuścił?
C z y t a n ie

Iz

53, 6-7

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się
obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas
wszystkich. Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet
nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowa
dzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie
otworzył ust swoich.
K. Nieprzyjaciel pogrążył mnie w ciemnościach.
W. Jak dawno u m a r ł y c h .
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY

Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału
w popołudniowym obrzędzie liturgicznym.
Hymn

s.

317.

Ps a l m o d ia

1 ant. Przyjrzyjcie się, wszystkie narody, * i przy
patrzcie się mojemu bólowi.
Psalm 116 B
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku",
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!"
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, t
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
1 wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Ant. Przyjrzyjcie się, wszystkie narody, / i przypatrzcie
się mojemu bólowi.
2 ant. Duch we mnie omdlewa, * zamiera we mnie
serce.

Nieszpory
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Psalm 143, 1-11
Usłysz, Panie, modlitwę moją, t
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, t
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, *
zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, t
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, *
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do
grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie
przy życiu, *
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie / niedoli.
Ant. Duch we mnie omdlewa, / zamiera we mnie serce.
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3 ant. Gdy Jezus skosztował octu, * rzekł: Wykonło się/i
skłoniwszy głowę oddał ducha.
Pieśń

Fłp 2, 6-11

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, f
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie t
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Ant. Gdy Jezus skosztował octu, / rzekł: Wykonało
się / i skłoniwszy głowę oddał ducha.
1 P 2, 21-24

C zy ta n ie

Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście
szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorze
czono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał
się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim
ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości;
krwią Jego zostaliście uzdrowieni.
R esponso rium

kró tk ie

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /
a była to śmierć na krzyżu, w . Chrystus. K. Chociaż był
Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał. W. Chrystus.
K.
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Ant. do pieśni Maryi Gdy byliśmy nieprzyjaciółmi, *
zostaliśmy pojednani z Bogiem / przez śmierć Jego Syna.
P rośby
G odnym pochwały jest posłużenie się modlitwą powszechną
tego dnia umieszczoną w mszale. Można się jednak posłużyć proś
bami podanymi niżej lub modlić się w ciszy na intencje tu podane:

Wspominając z wielką pobożnością śmierć naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, z której świat otrzymał życie, za
nośmy pokorne błagania do Boga Ojca:
Przez śmierć Twego Syna wysłuchaj nas, Panie.
Obdarz jednością swój Kościół.
Otaczaj opieką naszego papieża N.
Mocą Ducha Świętego uświęcaj wszystkie stany i wier
nych Twojego ludu.
Pomnażaj wiarę i rozumienie Twej prawdy u katechu
menów.
Zjednocz rozproszonych chrześcijan.
Doprowadź Żydów do pełni odkupienia.
Oświeć blaskiem swej chwały tych, którzy nie wierzą
w Chrystusa.
Ukaż znaki swojej dobroci w stworzeniach tym, którzy
Cię nie uznają.
Kieruj umysłami i sercami tych, którzy rządzą państwem.
Udziel pociechy wszystkim strapionym.
Obdarz chwałą zmarłych.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.
M odlitwa na zakończenie dnia z niedzieli po II Nieszporach,
s. 1213.
Zam iast zwykłego responsorium odmawia się następujące:
R esponsorium
K. Chrystus

k r ó tk ie

stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /
a była to śmierć na krzyżu. W. Chrystus. K. Chociaż był
Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
wycierpiał, w. Chrystus.

WIELKA SOBOTA
W E Z W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / umęczonego za
nas i złożonego do grobu.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZYTAŃ
H ymn

1 Chryste, Tyś nieba jest Królem
I ziemi Odkupicielem,
Śmierć podejmując na krzyżu,
Wyrwałeś nas z jej przemocy.
2 Teraz prosimy Cię, Panie,
Zachowaj dla nas te dary,
Które rozdajesz ludzkości
Przez świętą moc sakramentów.
3 Tyś jest Barankiem bez skazy
Za grzechy świata zabitym,
Krwi Twojej własnej strumieniem
Obmyłeś szaty wybranych.
4 Z martwych powstałeś, by odtąd
Do nieba wieść odkupionych,
Którzy na wieki Cię wielbią
Za Twego życia ofiarę.
5 Połącz nas z nimi, o Panie,
Pokornie Ciebie prosimy;
Uczyń dla Ojca królestwem
Wezwanych z wszystkich narodów. Amen.
Ps a l m o d ia

1 ant. Zasnę bezpiecznie * i spocznę w pokoju.
Psalm 4
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
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Tyś mnie wydżwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego
wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary *
1 miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w' moje serce *
niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, t
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Ant. Zasnę bezpiecznie / i spocznę w pokoju.
2 ant. Ciało moje * będzie spoczywać bezpiecznie.
Psalm 16
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, t
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
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Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, t
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Ant. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
3 ant. Unieście się, odwieczne podwoje, * aby mgł
wkroczyć Król chwały.
Jeżeli psalm 24 został użyty jako Wezwanie, zamiast niego
odm awia się psalm 95, s. 818.

Psalm 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, t
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, t
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” t
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
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„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Ant. Unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł
wkroczyć Król chwały.
K. Broń mojej sprawy i wybaw mnie, Panie.
w. Obdarz mnie życiem według Twego słowa.
1 C z y t a n ie

Z Listu do Hebrajczyków

4, 1-13

Śpieszmy się wejść do odpoczynku Puna
Bracia: Lękajmy się, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia
do odpoczynku Pana, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej
pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę,
jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne,
gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli.
Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwie
rzyliśmy, jak to powiedział: „Toteż przysiągłem w gniewie
moim: Nie wejdą do mego odpoczynku”, aczkolwiek dzie
ła były dokonane od stworzenia świata. Powiedział bo
wiem Bóg na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten
sposób: „I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich
dziełach swoich”. I znowu na tym miejscu: „Nie wejdą do
mego odpoczynku”.
Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci,
którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z po
wodu swego nieposłuszeństwa, dlatego Bóg na nowo
wyznacza pewien dzień, „dzisiaj”, po upływie dłuższego
czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało
powiedziane: „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”.
Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku,
nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje
odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł
do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak
Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego odpo
czynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem
nieposłuszeństwa.
13 L G II
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Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzie
lenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pra
gnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było
przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte
i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy
zdać rachunek.
R espo n so r iu m

por. Mt 27, 60-66

w. Gdy uczniowie pogrzebali Pana, t przed wejściem
do grobu zatoczyli wielki kamień, / arcykapłani opieczę
towali go * I ustawili żołnierzy, aby strzegli grobu.
K. Arcykapłani poszli do Piłata i prosili go o za
bezpieczenie grobu, a Piłat się zgodził, w. I ustawili
żołnierzy.
II C z y t a n i e
Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę
Zstąpienie Pana do Otchłani
Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na
niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia
się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele,
a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w cie
le, a poruszył Otchłań.
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgu
bioną owieczkę.
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrą
żeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika
Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest
ich Bogiem i synem Ewy.
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwy
cięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen
zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich:
„Pan mój z nami wszystkimi!" I odrzekł Chrystus Ada
mowi: „I z duchem twoim!" A pochwyciwszy go za rękę,
podniósł go mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
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Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim
synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą
twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, któ
rzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciem
nościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym
zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!
Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie
po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany
w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem ży
ciem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk
moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynio
nym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty
bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepo
dzielna osoba.
Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla
ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja,
który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię
i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się
jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla
ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie.
Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł
ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie.
Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem,
aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz.
Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycier
piałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przy
tłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przy
bite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wy
ciągnąłeś swą rękę do drzewa.
Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła
mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku
wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie.
Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zada
ny Mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie.
Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię
z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju,
lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa
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będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem,
oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli
tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać
cześć taką, jaka należy się Bogu.
Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają
słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione,
przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wieku
istych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane
od założenia świata, już otwarte".
R espo n so r iu m

w. Odszedł nasz Pasterz, t źródło wody żywej, / a przy
Jego śmierci zaćmiło się słońce. / Do niewoli został wzięty
ten, który w niewoli trzymał pierwszego człowieka. *
Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas z mocy śmierci.
K. Rozerwał pęta Otchłani i złamał potęgę szatana,
w. Dzisiaj.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Zbawicielu wszystkich ludzi,
Przyjmij śpiewy pełne żalu;
Zmiłuj się nad nami, Panie,
Przebacz ufającym Tobie.
2 Pradawnego wroga moce
Zniweczyłeś swoim krzyżem,
Który stał się znakiem wiary
Na wyznawców Twoich czole.
3 Już na zawsze nas uwolnij
Z panowania zła i grzechu,
Aby szatan nie mógł szkodzić
Odkupionym krwią najświętszą.
4 Ty ze względu na nas, Jezu,
Zejść raczyłeś do Otchłani
I dłużników gorzkiej śmierci
Obdarzyłeś życiem wiecznym.
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5 Gdy na rozkaz Twój wszechmocny
Świat osiągnie kres istnienia,
Znowu przyjdziesz w blasku chwały,
By nagrodzić sprawiedliwych.
6 Ciebie więc prosimy, Chryste,
Byś uleczył nasze rany,
Ty, co z Ojcem Twym i Duchem
Godzien jesteś uwielbienia. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Zabito niewinnego Pana, * dlatego będą Go
opłakiwać jak jedynego syna.
Psalm 64
Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, t
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
umacniają się w złym zamiarze,
Zamyślają potajemnie zastawić sidła t
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
Własny język upadek im gotuje, *
a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią t
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
Sprawiedliwy weseli się w Panu, t
do Niego się ucieka, *
a wszyscy prawego serca się chlubią.
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Ant. Zabito niewinnego Pana, / dlatego będą Go
opłakiwać jak jedynego syna.
2 ant. Od bram Otchłani * ocal moją duszę, Panie.
Pieśń Iz 38, 10-14. 17. 19b-20
Rzekłem: W połowie dni moich *
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie, t
a Pan jego nić przeciął. *
Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana. *
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegłeś moją duszę *
od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie *
wszystkie moje grzechy.
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *
Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach t
przez wszystkie dni naszego życia *
w świątyni Pańskiej.
Ant. Od bram Otchłani / ocal moją duszę, Panie.
3 ant. Byłem umarły, * a oto jestem żyjący na wieki
wieków / i mam klucze śmierci i Otchłani.
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Psalm 150
Chwalcie Pana w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, t
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Ant. Byłem umarły, / a oto jestem żyjący na wieki
wieków / i mam klucze śmierci i Otchłani.
C z y t a n ie

O z 6, 1-2

Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On leż
uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach
przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć
będziemy w Jego obecności.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci,
a była to śmierć na krzyżu, w Chrystus. K. Dlatego też
Bóg wywyższył Go ponad wszystko / i darował Mu imię
ponad wszelkie imię. w. Chrystus.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Ratuj nas, Zbawicielu
świata, * Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; /
pomagaj nam, Panie, nasz Boże.
P rośby

Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupicie
la, który za nas został umęczony i pogrzebany, aby
powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne bła
gania:
Panie, zmiłuj się nad nami.
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Chryste, nasz Zbawicielu, Ty zechciałeś, aby Twoja bo
lejąca Matka stała pod krzyżem i przeżywała Twe
złożenie do grobu,
daj, abyśmy w naszych cierpieniach byli uczestnikami
Twojej męki.
Chryste, nasz Panie, Ty jak ziarno wrzucone w ziemię
przyniosłeś nam owoc życia Bożego,
spraw, abyśmy umierali dla grzechu, a żyli dla Boga.
Chryste, nasz Pasterzu, Ty spoczywając w grobie pozos
tałeś ukryty dla wszystkich,
naucz nas miłować nasze życie ukryte z Tobą w Ojcu.
Chryste, nowy Adamie, Ty zstąpiłeś do krainy umarłych,
aby uwolnić z więzienia śmierci sprawiedliwych, któ
rzy od początku świata byli tam zatrzymani,
spraw, aby wszyscy, którzy leżą w grobie grzechów,
usłyszeli Twój głos i powstali do życia.
Chryste, Synu Boga żywego, przez chrzest święty zosta
liśmy pogrzebani razem z Tobą,
pomóż nam upodobnić się do Ciebie w zmartwych
wstaniu i postępować w nowości życia.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen
chwały; t spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest
uczestniczą w Jego śmierci, * dzięki Jego zmartwych
wstaniu osiągnęli radość życia wiecznego. Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
H ymn

Modlitwa przedpołudniowa
1 Odkupicielu, ratuj swe stworzenie,
Twego oblicza blaskiem naznaczone,
Nie daj, by szatan zniszczył je podstępem,
Śmiercią swą bowiem dług nasz zapłaciłeś.
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2 Zmiłuj się, Królu, nad niewolnikami,
Podnieś upadłych, grzesznym przebacz winy;
Tym, których dzisiaj własną krwią zbawiłeś,
Pozwól na wieki Tobą się radować. Amen.
Ant. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * w krainie
żyjących.
Modlitwa południowa

1 Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą.
2 Oto Ofiarę dźwigasz świętą,
Która ku sobie wszystko wzywa;
Książę ciemności chciał Jej szkodzić,
Ale nic nie ma w Niej swojego.
3 Chwała niech będzie, Panie Jezu,
Ojcu i Tobie, i Duchowi
Za to, że dziś przez triumf krzyża
Dajesz nam radość wiekuistą. Amen.
Ant. Wyprowadziłeś, Panie, * moją duszę z Otchłani.
Modlitwa popołudniowa

1 Przez krzyż Twój, Chryste, prosimy:
Udziel nam życia wiecznego,
Bo Ty, przybity do drzewa,
Ludzi odkupić raczyłeś.
2 Swojego prawa potęgą
Zniosłeś pradawne wyroki,
Zmieniłeś starą niewolę
W radość prawdziwej wolności.
3 Za krzyż niosący zbawienie,
Mękę i śmierć Twoją, Jezu,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Chwała i cześć będzie wieczna. Amen.
Ant. W pokoju jest miejsce Jego odpoczynku * i na
Syjonie Jego mieszkanie.
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Psa lm o d ia
W jednej z tych Godzin odmawia się poniższe psalmy:

Psalm 27

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
chwieją się i padają.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy ufność swą zachowam.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, t
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
W namiocie swoim mnie ukryje *
w chwili nieszczęścia,
Schowa w głębi przybytku, *
na skałę mnie wydźwignie.
Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, *
którzy mnie osaczają.
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, *
zaśpiewam i zagram psalm Panu.
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
0 Tobie mówi serce moje: t
„Szukaj Jego oblicza!” *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj *
1 nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
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Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, *
to jednak Pan mnie przygarnie.
Naucz mnie swojej drogi, Panie, t
prostą prowadź mnie ścieżką, *
aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, f
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie *
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Psalm 30
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, t
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję".
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem. Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
„Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?"
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Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Psalm 76
Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
W Salem się wznosi przybytek Jego, *
a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
Ty jesteś pełen światła *
i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, t
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
rydwany i konie zamarły w bezruchu.
Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
Bo nawet gniew na ludzi *
przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
Składajcie i wypełniajcie śluby *
wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
Panu, który poskramia pychę książąt *
i jest postrachem władców ziemi.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.
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Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * w krainie
żyjących.
C zy tanie

1 J 1 ,8 -9

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy
nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy, odpuści je
nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
K. W kraju zm arłych duszy mej nie zostawisz,
w. I nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Modlitwa południowa
Ant. Wyprowadziłeś, Panie, * moją duszę z Otchłani.
Czytanie

1 J 2, lb-2

Mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa spra
wiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze
grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy
całego świata.
K. Pan daje śmierć i życie,
w Wtrąca do Otchłani i z niej wyprowadza.

Modlitwa popołudniowa
Ant. W pokoju jest miejsce Jego odpoczynku * i na
Syjonie Jego mieszkanie.
Czy ta n ie

1 J 2, 8b-10

Ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata
swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego
brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.
K. Gdy Pan był pogrzebany, opieczętowali grób Jego.
w. I postawili żołnierzy, aby go strzegli.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY
H

ymn

1 Jedyny Dawco zbawienia
I świata Odkupicielu,
0 Chryste, udziel nam chwały
Biorącej w krzyżu początek.
2 Przez własną śmierć wyniszczyłeś
Człowieczej śmierci przyczynę
1 pokonawszy szatana
Przywracasz życie swym życiem.
3 Z miłości dla nas zechciałeś
Spoczywać snem pogrzebanych;
Do ciemnej zszedłeś Otchłani,
By naszych przodków uwolnić.
4 A teraz z Ojcem królujesz
Po dokonaniu ofiary,
Wysłuchaj przeto, prosimy,
Przez Twoją krew odkupionych.
5 Niech w każdym dniu Ci służymy
I podążamy za Tobą,
A wznosząc krzyż jako sztandar,
Niech przemoc zła pokonamy.
6 Za Twego krzyża zwycięstwo
I radość z niego płynącą,
Niech Ojcu z Tobą i Duchem
Na wieki będzie podzięka. Amen.
Psa lm o d ia

1 ant. O śmierci, będę twoją śmiercią. * O piekło,
ciosem będę dla ciebie.
Psalm 116 B

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
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Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, t
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
1 wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Ant. O śmierci, będę twoją śmiercią. / O piekło,
ciosem będę dla ciebie.
2 ant. Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce * we
wnętrznościach ryby, / tak i Syn Człowieczy będzie we
wnętrzu ziemi.
Psalm 143, 1-11
Usłysz, Panie, modlitwę moją, t
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, t
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, *
zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, t
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
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Wyciągam do Ciebie ręce, *
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do
grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie
przy życiu, *
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Ant. Jak Jonasz był trzy dni i trzy noce / we wnętrznoś
ciach ryby, / tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi.
3 ant. Zburzcie tę świątynię, * a Ja w trzech dniach

wzniosę ją na nowo. / To mówił Jezus o świątyni swego
ciała.
Pieśń

Flp 2, 6-11

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, t
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie +
przyjąwszy postać sługi, *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.

Nieszpory
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Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Ant. Zburzcie tę świątynię, / a Ja w trzech dniach wznio
sę ją na nowo. / To mówił Jezus o świątyni swego ciała.
C zy tan ie

1 P 1, 18-21

Wiecie, że z waszego, odziedziczonego po przodkach,
złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On
był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata,
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu
na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który
wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że
wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /
a była to śmierć na krzyżu, w. Chrystus. K. Dlatego też
Bóg wywyższył Go ponad wszystko / i darował Mu imię
ponad wszelkie imię. w Chrystus.
Ant. do pieśni Maryi Teraz został otoczony chwałą
Syn Człowieczy, * a w Nim Bóg został chwałą otoczony /
i wkrótce Bóg otoczy Go chwałą.
K.

P rośby

Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupicie
la, który za nas został umęczony i pogrzebany, aby
powstać z martwych. Zanośmy do Niego pokorne bła
gania:
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, z Twojego boku przebitego włócznią wypły
nęła krew i woda, aby się zrodził przedziwny sakra
ment całego Kościoła,
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przez Twoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie ob
darzaj życiem swą Oblubienicę.
Panie Jezu, Ty pamiętałeś o tych, którzy zapomnieli
o
Twojej zapowiedzi zmartwychwstania,
wejrzyj na tych, którzy nie wiedzą o Twoim zwy
cięstwie nad śmiercią i żyją pozbawieni nadziei.
Baranku Boży, który zostałeś złożony w ofierze jako
nasza Pascha,
— pociągnij do siebie wszystkich ludzi.
Boże wszechświata, który przenikasz wszelkie granice, Ty
pozwoliłeś zamknąć się w grobie,
zachowaj ludzkość od kary piekła i obdarz ją chwałą
nieśmiertelności.
Chryste, Synu Boga żywego, który na krzyżu otworzyłeś
łotrowi dostęp do raju,
spraw, aby zmarli, upodobnieni do Ciebie przez
śmierć i pogrzeb, mieli również udział w chwale Twe
go zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony został złożony w grobie i wyszedł z niego pełen
chwały; f spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest
uczestniczą w Jego śmierci, * dzięki Jego zmartwych
wstaniu osiągnęli radość życia wiecznego. Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
M odlitw a na zakończenie dnia z niedzieli po II Nieszporach,
s. 1213. O dm aw iają j ą tylko ci, którzy nie biorą udziału w Wigilii
Paschalnej.
Z am iast zwykłego resp on so riu m o d m aw ia się następujące:
R ESPONSOR IUM K RÓ TK IE

Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /
a była to śmierć na krzyżu, w. Chrystus, k . Dlatego też
Bóg wywyższył Go ponad wszystko / i darował Mu imię
ponad wszelkie imię. w. Chrystus.
K.

OKRES WIELKANOCNY
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
GODZINA CZYTAŃ
Wigilia Paschalna zastępuje Godzinę czytań. Ci. którzy nie
biorą w niej udziału, powinni przeczytać przynajmniej cztery
czytania z tej Wigilii razem ze śpiewami międzylekcyjnymi i mo
dlitwami. Wypada, by posłużono się czytaniami niżej podanymi.
To oficjum rozpoczyna się bezpośrednio od czytań.
I C zy ta n ie

Z Księgi Wyjścia

14, 15 - 15, 1

Izraelici szli po suchym dnie morskim
Pan rzekł do Mojżesza: „Czemu głośno wołasz do
Mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś
podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je
na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja
natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za
nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego
jego wojska, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy
okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdź
ców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan”.
Anioł Boży, który szedł na czele wojsk izraelskich,
zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również
przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem
egipskim a wojskiem izraelskim. I tam obłok był ciem
nością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do
drugich przez całą noc.
Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody
gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą
noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły,
a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając
mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali
ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy we
szli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze
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słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił
je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że
z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcja
nie krzyknęli: „Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego
obronie Pan walczy z Egipcjanami”.
A Pan rzekł do Mojżesza: „Wyciągnij rękę nad mo
rze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców” .
Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia
wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli na
przeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku morza. Po
wracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska
faraona, którzy weszli w morze ścigając tamtych. Nie
ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie
morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie.
W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan.
I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza.
Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan
wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego
słudze, Mojżeszowi.
Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką
pieśń ku czci Pana:
Ant. Zaśpiewam na cześć Pana, * który okrył się
sławą. |
Pieśń

Wj 15, lb-6. 17-18

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
f gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyższać.
Pan, wojownik potężny, *
„Ten, który jest”, brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
Ogarnęły ich przepaści, *
jak głaz runęli w głębinę.

Godzina czytań
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Okazała się wtedy potęga Twej prawicy, Panie, *
prawica Twoja, Panie, zmiażdżyła nieprzyjaciół.
Wprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twojego
dziedzictwa, *
w miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem,
W świątyni zbudowanej Twoimi rękami; *
Pan jest Królem na zawsze i na wieki.
Ant. Zaśpiewam na cześć Pana, / który okrył się sławą.
Modlitwa
Boże, Ty w świetle Nowego Testamentu objawiłeś zna
czenie cudownych wydarzeń dawnych czasów: f Morze
Czerwone jest znakiem zdroju chrztu świętego, a naród wy
prowadzony z niewoli zapowiedzią tajemnicy ludu chrześ
cijańskiego; * spraw, aby wszystkie ludy przez wiarę
osiągnęły_ udział r-w godności narodu wybranego i odrodziły się w Duchu Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
II C z y t a n i e
Z Księgi proroka Ezechiela

36, 16-17a. 18-28

Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe
Pan skierował do mnie te słowa:
„Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swo
jej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem
i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie
z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu boż
ków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy
pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, osądziłem ich
według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do
ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte
imię moje, podczas gdy mówiono o nich: „To jest lud
Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju” . Wte
dy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici,
zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przy
byli.
Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg:
„Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla

406

Niedziela Wielkanocna

świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród lu
dów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić
wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród lu
dów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają
ludy, że Ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się
Świętym względem was przed ich oczami.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszyst
kich krajów i przyprowadzę was z powrotem do wasze
go kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali
czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszyst
kich waszych bożków.
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do
waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam
wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was
i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali
przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie
mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i bę
dziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”.
Ant. Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza
moja pragnie Ciebie, Boże. f
Psalmy 42, 2-3. 5 (Wulg); 43, 3-4
Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
| Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Przyjdę do miejsca wspaniałego przybytku, *
aż do domu mojego Boga,
W świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego, t
do Boga, który jest moim weselem i radością, *
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże.
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Ant. Jak łania pragnie wody ze strumieni, / tak dusza
moja pragnie Ciebie, Boże.
Modlitwa
Boże, niezmienna Potęgo i wieczna Światłości, + wej
rzyj łaskawie na sakrament całego Kościoła i w pokoju
prowadź dzieło zbawienia ludzkości według swoich od
wiecznych zamiarów, * niech cały świat ujrzy, że pod
nosisz upadłych, odradzasz słabych i wszystko wraca do
pierwotnej nieskazitelności dzięki Chrystusowi, od któ
rego wszystko pochodzi. Który żyje i króluje na wieki
wieków.
III C z y t a n ie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

6, 3-11

Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera
Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, któ
rzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezu
sa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez
chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie,
jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci,
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy
z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwsta
nie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała
dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po
to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto
bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzy
my, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus
powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.
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Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 118, 1-2. 16ab-17. 22-23

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
Prawica Pańska moc okazała, *
prawica Pana wzniesiona wysoko.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
IV C z y t a n i e
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

28, 1-10

Jezus powstał z martwych i udaje się
przed wami do Galilei
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygod
nia, 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 sza
ty 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!
Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go
tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zo
baczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie
Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed
wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powie
działem”.
Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią
i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jutrznia
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A oto Jezus stanął przed nimi irzekł: „Witajcie”.
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu
pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Niebójcie się! Idźcie
i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam
Mnie zobaczą”.
H ymn

Ciebie, Boże, chwalimy,

s. 8 2 3 .

Modlitwa
Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna po
konałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, f
spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego *
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
Przez naszego Pana.
WEZWANIE
Dzisiaj Wezwanie odmawia się zawsze przed Jutrznią.

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

JUTRZNIA
H ymn

1 Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.
2 Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.
3 Gdy kamień w grobie Go zamknął,
A żołnierz czuwał u wejścia,
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.
r

4 Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
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Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.
5 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
6 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
1 ant. Chrystus zmartwychwstał * i zajaśniał przed
swoim ludem, / który wybawił krwią swoją. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Nasz Zbawiciel powstał z grobu, * uczcijmy
hymnem Pana i Boga naszego. / Alleluja.
3 ant. Alleluja, Pan zmartwychwstał, * jak zapo

wiedział. / Alleluja.
D z 10, 40-43

C z y ta n ie

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić lu
dowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią ży
wych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w Oto dzień, k Radujmy się w nim i weselmy, w Alleluja,
alleluja, k . Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Wczesnym rankiem, *
w pierwszy dzień tygodnia, / niewiasty przyszły do gro
bu, / gdy wzeszło już słońce. / Alleluja.

Modlitwa w' ciągu dnia
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Prośby

Bóg Ojciec wskrzesił z martwych Chrystusa, dawcę życia,
i nas również wskrzesi swoją mocą, módlmy się więc
i wołajmy:
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.
Chryste, Ty jesteś światłością, która w ciemnościach
świeci, źródłem życia i naszego uświęcenia,
pomóż nam przeżyć ten dzień ku Twojej chwale.
Panie, Ty przeszedłeś drogę męki i krzyża,
spraw, abyśmy cierpiąc i umierając w zjednoczeniu
z Tobą, z Tobą również zostali wskrzeszeni.
Jezu, Synu Ojca, nasz Nauczycielu i Bracie, Ty nas usta
nowiłeś królestwem i kapłanami dla naszego Boga,
spraw, abyśmy z radością składali Tobie ofiarę uwiel
bienia.
Królu chwały, oczekujemy dnia Twego objawienia,
daj, abyśmy oglądali Twoje oblicze i byli podobni
do Ciebie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna po
konałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, t
spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwsta
nia Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego *
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
Przez naszego Pana.
Na zakończenie Godziny, jeśli jest obecny kapłan lub dia
kon, mówi:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
H ym n

s.

427.

Ps a l m o d i a

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
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Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za na
sze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawiedli
wienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższy psalm:
Psalm 118
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,*
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana,*
niż pokładać ufność w książętach.
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, t
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
lecz Pan mnie podtrzymał.

Modlitwa w ciągu dnia
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Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pańska moc okazała, t
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.
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, t
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.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.
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Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Chrystus powstawszy z martwych *już więcej nie
umiera. / Alleluja.
por. 1 Kor 15, 3b-5
Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy,
został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgod
nie z Pismem; i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
C z y ta n ie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,

w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy * i zmar
twychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.
C zy ta n ie

E f 2, 4-6

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie
Jezusie.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
C z y ta n ie

R z 6, 4

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy ra
zem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkro
czyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

Nieszpory
NIESZPORY
H ymn

1 Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.
2 Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.
3 Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął,
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
4 Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.
5 O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
6 Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.
7 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
1 nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
8 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
1 Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
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Ps a l m o d ia

1 ant. Maria Magdalena i druga Maria * przyszły do
grobu, / by namaścić pogrzebane ciało, / lecz nie znalazły
Pana. / Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
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: t
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.
Ant. Maria Magdalena i druga Maria przyszły do
grobu, / by namaścić pogrzebane ciało, / lecz nie znalazły
Pana. / Alleluja.
2 ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, * gdzie Pan był
pogrzebany. / Alleluja.
Psalm 114
Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
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Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Ant. Zbliżcie się i zobaczcie miejsce, / gdzie Pan był
pogrzebany. / Alleluja.
3 ant. Jezus powiedział niewiastom: * Nie bójcie si, /
idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei,
tam Mnie zobaczą. / Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszyst
kie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń

Ap 19, lc-2a. 5b. 7

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
( w Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(w Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(w Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(w Alleluja)
14 LG II
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a Jego Małżonka się przystroiła,
w. Alleluja (alleluja).
Ant. Jezus powiedział niewiastom: / Nie bójcie się, /
idźcie i oznajmijcie moim braciom: / niech idą do Galilei,
tam Mnie zobaczą. / Alleluja.
Hbr 10, 12-14
Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grze
chy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzy
jaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Cz y ta n ie

R esponso rium

k r ó tk ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Oto dzień.
K.

Ant. do pieśni Maryi Wieczorem owego pierwszego
dnia tygodnia, * tam gdzie przebywali uczniowie, /
a drzwi były zamknięte, / Jezus stanął pośrodku i rzekł do
nich: Pokój wam. / Alleluja.
P rośby

Z ufnością błagajmy Chrystusa Pana, który umarł, zmar
twychwstał i zawsze wstawia się za nami:
Zwycięski Królu, wysłuchaj nas.
Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich
narodów,
rozpal ogień Ducha Świętego w nas, którzy głosimy
Twoje zmartwychwstanie.
Niech Izrael uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza,
a cała ziemia napełni się poznaniem Twojej chwały.
Zachowaj nas we wspólnocie Twoich Świętych,
spraw, abyśmy razem z nimi odpoczęli od doczes
nych trudów.
Ty zwyciężyłeś śmierć jako nieprzyjaciela, pokonaj w nas
jej wrogie panowanie,
abyśmy żyli dla Ciebie, nieśmiertelnego Zwycięzcy.
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Chryste Zbawicielu, Ty stawszy się posłusznym aż do
śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca,
dopuść naszych zmarłych do królestwa chwały.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna po
konałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, t
spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwsta
nia Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego *
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
Przez naszego Pana.
Na zakończenie Godziny, jeśli jest obecny kapłan lub dia
kon, mówi:
Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
M O D L IT W A NA Z A K O Ń C Z E N IE DNIA

Podczas Oktawy Wielkanocy odmawia się tę Godzinę na
przemian według obu formularzy z niedzieli, s. 1210 i 1213.
Zamiast zwykłego responsorium odmawia się następujące:
R esponso rium

k r ó tk ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w . Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
K.

Koniec Triduum Paschalnego

OKRES W IELKANOCNY
I. DO W N IE B O W S T Ą P IE N IA PA Ń SK IEG O
N IE S Z P O R Y
H ymn

1 Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy!
2 Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego Krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.
3 Gdy Noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
4 Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.
5 O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.
6 Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z Otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.
7 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
8 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,

Do Wniebowstąpienia Pańskiego

I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Albo w dni powszednie po Oktawie Wielkanocy:

1 Wszechmocny Królu wieczności
I Synu Ojca jedyny,
Stworzyłeś w raju człowieka
Na wzór Twojego obrazu.
2 A kiedy upadł zwiedziony
Dawnego wroga podstępem,
Przyszedłeś w ludzkiej postaci
Z Dziewicy biorąc swe ciało.
3 Dla zjednoczenia nas z Bogiem
Ty sam człowiekiem się stałeś
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło
Zmywając winy grzeszników.
4 Z miłości ku człowiekowi
Przyjąłeś mękę krzyżową
I jako cenę zbawienia
Przelałeś krew swoją świętą.
5 Gdy żywy z grobu powstałeś,
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec,
A my wierzymy z ufnością,
Że z Tobą zmartwychwstaniemy.
6 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
7 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Albo:

1 Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy.
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2 Już dzień się chyli na zachodzie,
Wieczorny mrok spowija ziemię;
Pozostań z nami, wieczne Światło,
Na Twą obecność otwórz serca.
3 Niech wiara, pokój i nadzieja
Napełnią dusze Twoich uczniów,
By mogli głosić wobec świata,
Że powróciłeś w blasku chwały.
4 Niebawem skończy się wędrówka
I dzięki Twemu zmartwychwstaniu
Wejdziemy w progi domu Ojca,
Byś tam wieczerzał razem z nami.
5 O nieśmiertelny Królu, Chryste,
Niech Tobie, Ojcu i Duchowi
Radosne zabrzmi Alleluja
W przestworzach nieba i na ziemi. Amen.
Podczas Oktawy Wielkanocy mówi się na zakończenie tej
Godziny:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja,
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
M O D L IT W A NA Z A K O Ń C Z E N IE DNIA
HYMN podano w Częściach stałych tej Godziny, s. 1206.
Psalmodię odm aw ia się z jedną tylko antyfoną: Alleluja, *
alleluja, alleluja.
Podczas Oktawy Wielkanocy odm aw ia się te Godzinę na
przemian według obu formularzy z niedzieli, s. 1210 i 1213.
Zamiast zwykłego responsorium odmawia się następujące:
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w Oto dzień. K Radujmy się w nim i weselmy, w Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Oto dzień.
K.

W E Z W A N IE
W oficjum tak niedzielnym, jak dni powszednich:

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

Do Wniebowstąpienia Pańskiego
G O D Z IN A CZYTA Ń
Hymn

1 Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.
2 Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.
3 Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.
4 To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.
5 Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?
6 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
7 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Albo w dni powszednie po Oktawie Wielkanocy:

1 Wesel się, niebo wysokie
I ziemio razem z morzami:
Chrystus zmartwychwstał po męce
Przynosząc życie śmiertelnym.
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2 Czas zmiłowania powrócił,
Zabłysnął dzień wybawienia,
W którym przez krew Barankową
Z ciemności świat się wyzwolił.
3 Śmierć poniesiona na krzyżu
Zgładziła grzechy ludzkości;
Bóg swą potęgę okazał,
Gdyż Pokonany zwyciężył.
4 Oto jest nasze pragnienie
Zrodzone z mocnej nadziei:
Abyśmy z Panem wskrzeszeni
Do życia weszli wiecznego.
5 Teraz więc sławmy wytrwale
Najświętszą Paschę Chrystusa,
Która dla wszystkich się stała
Przyczyną darów tak wielkich.
6 Bądź dla nas, Jezu, radością
I światłem Paschy wieczystej,
Przyłącz do swego orszaku
Na nowo łaską zrodzonych.
7 Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie sława na wieki. Amen.
Albo:
1 Pójdźcie, wszystkie narody,
Wysławiać wielkość Boga,
Jego święty majestat
I dobroć niepojętą.
2 Jezus, Słowo Wcielone,
By zbawić świat upadły,
Cierpiał za nas na krzyżu
I umarł w opuszczeniu.
3 Dnia trzeciego zmartwychwstał
Zwycięzca zła i śmierci,
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Odtąd żyje na wieki
I trwa w Kościele swoim.
4 Duchem prawdy i łaski
Napełnia swoich wiernych,
Których w zdroju paschalnym
Uwolnił z mocy grzechu.
5 Własnym Ciałem ich karmi,
By nie ustali w drodze,
W sercach Jemu posłusznych
Roznieca żar miłości.
6 Bogu w Trójcy Jednemu
Niech będzie cześć i chwała;
Ojcu z Synem i Duchem
Śpiewajmy Alleluja! Amen.
r

JUTRZNIA
H ym n

1 Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.
2 Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.
3 Gdy kamień w grobie Go zamknął,
A żołnierz czuwał u wejścia,
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.
r

4 Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.
5 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
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I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
6 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Albo w dni powszednie po Oktawie Wielkanocy:
1 Niech nowy naród wybrany
Wyśpiewa radość paschalną
I nowym hymnem wysławia
Chrystusa zmartwychwstałego.
2 Gdyż On, jak lew pełen mocy,
Podeptał smoka Otchłani
I tych, co w śmierci zasnęli,
Obudził głosem ożywczym.
3 Gdy piekło klęskę poniosło,
Musiało zwrócić swą zdobycz,
A rzesza już wyzwolonych
Podąża śladem Jezusa.
4 Zwyciężył oto Zbawiciel,
Wspaniały Władca wszechświata,
Mieszkańców nieba i ziemi
Połączył w jednej ojczyźnie.
5 A my, oddając Mu chwałę,
Dobrego Króla błagajmy,
By nas wprowadził do domu
Swojego światła i szczęścia.
6 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
7 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
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Albo:

1 Minęły cienie i mroki nocy,
Światło jaśnieje nowego życia,
Bo Dobry Pasterz, zabity dla nas,
Wyszedł promienny ze swego grobu.
2 Przecierpiał mękę na drzewie krzyża,
Obmył grzeszników we krwi i wodzie,
Co wypłynęła jak zdrój ożywczy
Z serca przez włócznię ugodzonego.
3 Jak lud wybrany po przejściu morza
Dotarł do ziemi obietnic Boga,
Tak my, zrodzeni w paschalnym źródle,
Naszą ojczyznę znajdziemy w niebie.
4 Niech zmartwychwstanie Bożego Syna
Będzie nadzieją dla wszystkich ludzi,
Nastało bowiem królestwo łaski,
W którym Zbawiciel obdarza szczęściem.
5 Radosnym hymnem sławimy, Panie,
Twoje zwycięstwo nad złem i śmiercią;
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Ojcu i Tobie w jedności Ducha. Amen.
Podczas Oktawy Wielkanocy mówi się na zakończenie tej
Godziny:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja,
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
H ymn

Modlitwa przedpołudniowa

1 W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zła uwolniona
Modlitwie cała się odda.
2 Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.
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3 Bo nadszedł koniec martwoty,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
Szczęśliwy czas się rozpoczął.
4 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Albo:

1 Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.
2 Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.
3 Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.
4 Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.
We wszystkich Godzinach w ciągu dnia psalmy odmawia się
pod jedną antyfoną: Alleluja, * alleluja, alleluja; chyba że po
dano antyfonę własną.

Modlitwa południowa

1 Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.
2 O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
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I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.
3 A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.
4 Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.
Albo:

1 Chwała niech będzie Tobie,
Władco życia i światła,
Który swą własną mocą
Śmierć i mrok zwyciężyłeś.
2 Ty nas obmyłeś z grzechu
W chrzcielnej wodzie zbawienia,
Abyśmy mogli wkroczyć
W bramy Twego królestwa.
3 Pomóż więc Twoim sługom
Zdążać drogą wierności,
Spełniać z weselem wolę
Ojca, który jest w niebie.
4 Bądź uwielbiony, Panie,
Z Twoim Ojcem i Duchem;
Bądź dla nas jasnym słońcem
Prawdy, dobra i łaski. Amen.
Modlitwa popołudniowa

1 Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
1 świeci blaskiem pogodnym.
2 W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.
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3 Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.
4 Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.
Albo:

1 Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.
2 Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.
3 Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.
4 W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.
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WEZWANIE
Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
Hym n

s.

423.

Ps a l m o d i a

1 ant. Ja jestem, który jestem,* i nie sprzyjam wy
stępnym, / lecz w Prawie Pańskim mam upodobanie. /
AHeluja.
Psalm 1
Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników *
1 nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.
Ant. Ja jestem, który jestem / i nie sprzyjam występ
nym, / lecz w Prawie Pańskim mam upodobanie. / Alleluja.
2 ant. Prosiłem mojego Ojca * i dał mi w dziedzictwo
narody. / Alleluja.
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P s a lm 2

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi t
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: t
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę
zagłady, t
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Prosiłem mojego Ojca / i dał mi w dziedzictwo
narody. / Alleluja.
3

ant. Ogarnął mnie sen śmierci, * lecz powstałm

z grobu, / ponieważ Pan mnie wspomaga. / Alleluja.
P s a lm 3

Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
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Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.
T y zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! t
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie. *
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Ant. Ogarnął mnie sen śmierci, / lecz powstałem z
grobu, / ponieważ Pan mnie wspomaga. / Alleluja.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,

w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
I Czytanie

Początek Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

1, 1-21

Pozdrowienie i dziękczynienie

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przy
byszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji,
Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co prze
widział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili
się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chry
stusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze
go Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo
zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa nieznisz
czalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest za
chowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez
wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym.
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Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to
wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od
zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu,
na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystu
sa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego
teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się
radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiąg
niecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.
Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania
prorocy - ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was
łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch
Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia prze
znaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbie
nia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej
wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych,
którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba
Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądź
cie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która
wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądź
cie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych
dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym
postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór
Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez
względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to
w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.
Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przod
kach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś
przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On
był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata,
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu
na was. Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który
wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że
wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
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1P 1, 3. 13

Niech będzie błogosławiony f Bóg i Ojciec naszego
Pana Jezusa Chrystusa. / On w swoim wielkim miłosier
dziu na nowo zrodził nas do żywej nadziei * Przez po
wstanie z martwych Jezusa Chrystusa. / Alleluja.
K. Panujcie nad waszymi pożądaniami, bądźcie trzeź
wi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przy
padnie. w. Przez powstanie.
W.

II C z y t a n i e
Homilia paschalna Melitona z Sardes, biskupa
( r o z d z . 2 -7 , 1 0 0 -1 0 3 )

Uwielbienie Chrystusa
Rozważcie to, najmilsi: misterium paschalne jest
zarazem nowe i stare, wieczne i doczesne, podległe
zniszczeniu i niezniszczalne, poddane śmierci i nieśmier
telne.
Stare przez Prawo, nowe przez Słowo; przeminęło
z czasem jako zapowiedź rzeczy przyszłych, lecz trwa
wiecznie, ponieważ daje łaskę; podległe zniszczeniu jako
ofiara baranka, niezniszczalne, gdyż Pan żyje; śmiertelne
przez pogrzebanie Pana w ziemi, nieśmiertelne przez Jego
zmartwychwstanie.
Stare jest Prawo, lecz Słowo nowe; to co było tylko
zapowiedzią przeminęło z czasem, ale łaska jest wieczna;
baranek podlega zniszczeniu, ale niezniszczalny jest Pan,
który został złożony w ofierze jako baranek, a zmar
twychwstał jako Bóg.
Jak owca był prowadzony na zabicie, ale nie był owcą;
zamilkł jak baranek, nie był jednak barankiem. Figura
przeminęła i odnaleziono prawdę, zamiast baranka - Bóg,
zamiast owcy - człowiek, a w człowieku Chrystus, który
wszystko obejmuje.
Tak więc ofiara baranka, obchodzenie Paschy i księgi
Prawa miały jako cel Chrystusa Jezusa. Ku Niemu zmie
rzało całe dawne Przymierze, lecz o ileż bardziej jest On
ośrodkiem nowego porządku.
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Prawo stało się Słowem, stare zamieniło się w nowe
(jedno zaś i drugie wyszło z Syjonu i z Jeruzalem); przy
kazanie przeszło w łaskę, a obraz w prawdę; w miejsce
baranka - Syn, w miejsce owcy - człowiek, w miejsce
człowieka - Bóg.
Pan, będąc Bogiem, przyjął postać człowieka, był
umęczony za udręczonego, skuty kajdanami za więźnia,
skazany za winnego, pogrzebany za umarłego. Lecz po
wstał z martwych i wielkim głosem zawołał: „Któż Mnie
potępi? Niech się zbliży do Mnie!” To Ja wyzwoliłem
skazańca, ożywiłem martwego, wskrzesiłem pogrzebane
go. Któż Mi się sprzeciwi? Ja jestem Chrystusem, który
śmierć zniweczył; to Ja odniosłem zwycięstwo nad wro
giem, zdeptałem piekło, związałem mocarza, a człowieka
wyniosłem na wysokości niebieskie. Ja - mówi On, który
jestem Chrystusem.
Pójdźcie więc, wszystkie narody, grzechami skowane,
i przyjmijcie odpuszczenie grzechów. Ja bowiem jestem
waszym odpuszczeniem i Paschą zbawienia, Ja jestem
barankiem złożonym za was w ofierze, Ja jestem waszym
obmyciem, Ja jestem waszym życiem, i Ja jestem waszym
zmartwychwstaniem, Ja jestem waszym światłem, Ja jes
tem waszym zbawieniem, Ja jestem waszym królem. Ja
was wyniosę na wysokości niebios, Ja was wskrzeszę
i ukażę wam Ojca, który jest w niebie, Ja was wskrzeszę
moją prawicą.
R e spo n so r iu m

D z 13, 32-33; 10, 42; 2, 36

W. Obietnicę t daną naszym ojcom spełnił Bóg wskrze

szając Jezusa. * Jego Bóg ustanowił sędzią żywych
i umarłych. / Alleluja.
K. Panem i Mesjaszem uczynił Bóg Jezusa, którego
wyście ukrzyżowali, w. Jego.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

Jutrznia
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JUTRZNIA
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.

8b-10
Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiąg
niesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami, do zbawienia.
CZYTANIE

R espo n so r iu m

R z 10,

k r ó t k ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy. W. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Oto dzień.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Idźcie z pośpiechem *
i powiedzcie uczniom, / że Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
P rośby

Wysławiajmy Jezusa, którego Ojciec otoczył chwałą
i ustanowił Panem wszystkich narodów. Módlmy się
do Niego i wołajmy:
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
Chryste, Ty odnosząc zwycięstwo nad grzechem i śmier
cią, skruszyłeś potęgę piekła,
uczyń nas dzisiaj zwycięzcami grzechu.
Ty zniweczyłeś śmierć i przyniosłeś nam nowe życie,
daj, abyśmy dzisiaj to życie rozwijali.
Ty obdarzyłeś życiem umarłych i przeprowadziłeś całą
ludzkość ze śmierci do życia,
udziel wiecznej nagrody wszystkim, z którymi się
spotkamy.
Ty zawstydziłeś strażników grobu, a uradowałeś swoich
uczniów,
obdarz pełną radością tych, którzy Tobie służą.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę
dzieci swojego Kościoła, t spraw, aby Twoi wierni prze
strzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, *
który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA
H ym n

s

.

427.

P s a l m o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za
nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawie
dliwienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższe psalmy:

Psalm 8
0 Panie, nasz Panie, t
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom t
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie *
1 dzikie zwierzęta,

Modlitwa w ciągu dnia
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Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
0 Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Psalm 19 A
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, +
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba t
i biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Psalm 19 B
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
1 nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.
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Niech znajdą uznanie przed Tobą f
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie
umiera. / Alleluja.
por. Ap 1, 17c-18
Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

Czytanie

Modlitwa południowa
Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy * i zmar
twychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.
por. Kol 2, 9. lOa. 12
W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystusem
zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim zosta
liście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Czytanie

Modlitwa popołudniowa
Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
Czy tanie

2 T m 2, 8. 11

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to

Nieszpory
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zasługująca na wiarę: jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y

Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wiel
kanocną, s. 415.

Hbr 8, lb-3a

C zy ta n ie

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy
tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i praw
dziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez
człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest
do składania darów i ofiar.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
k.

Ant. do pieśni Maryi Jezus stanął przed niewiastami
i powiedział: „Witajcie”; * one zaś zbliżyły się do Niego, /
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. / Alleluja.
P rośby

Z radością wzywajmy Chrystusa, którego człowieczeń
stwo, ożywione mocą Ducha Świętego, stało się źró
dłem życia:
Odnów, Panie, wszystko i napełnij życiem.
Chryste, Zbawicielu świata, Królu nowego stworzenia,
zwróć nasze pragnienia ku swojemu królestwu,
w którym zasiadasz po prawicy Ojca.
Panie, Ty zawsze żyjesz w swoim Kościele,
przez Ducha Świętego prowadź go do poznania wszel
kiej prawdy.
Okaż swoje miłosierdzie chorym, cierpiącym i konającym;
niechaj Twa dobroć będzie dla wszystkich podtrzyma
niem i mocą.
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Chryste, nieprzemijająca światłości, gdy ten dzień chyli
się ku zachodowi, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy
i błagamy, abyś oświecił naszych zmarłych blaskiem
Twego zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
W E Z W A N IE

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
Hymn

s

.

423.

Ps a l m o d ia

1 ant. Pan Zastępów * jest Królem chwały. / Alleluja.
Jeśli poniższy psalm służy jako Wezwanie, odmawia się
zamiast niego psalm 95, s. 818.

Psalm 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, t
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, t
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
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„Któż jest tym Królem chwały?” t
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, t
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Ant. Pan Zastępów jest Królem chwały. / Alleluja.
2
ant. Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu, * boOn
życiem obdarzył moją duszę. / Alleluja.
Psalm 66
I
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, t
opiewajcie chwałę Jego imienia, *
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! t
Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie *
ze względu na wielką moc Twoją.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia +
i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił, t
pieszo przeszli przez rzekę, *
Nim się przeto radujmy.
Jego potęga włada na wieki, t
oczy Jego śledzą narody: *
niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
Bo On życiem obdarzył naszą duszę *
i nie dał się potknąć naszej nodze.
Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, *
poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
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Wprowadziłeś nas w pułapkę, *
włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.
Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, t
przeszliśmy przez ogień i wodę, *
ale wyprowadziłeś nas na wolność.
Ant. Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu, / bo On
życiem obdarzył moją duszę. / Alleluja.
3 ant. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, * opo
wiem, co Pan uczynił mej duszy. / Alleluja.
II
Wejdę w Twój dom z całopaleniem *
i wypełnię, co ślubowałem Tobie,
Co wymówiły moje wargi, *
co usta moje przyrzekły w ucisku.
Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze t
i dym ofiarny z baranów, *
ofiaruję Ci krowy i kozły.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, t
którzy czcicie Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami, *
chwaliłem Go moim językiem.
Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, *
Pan by mnie nie wysłuchał.
Ale Bóg mnie wysłuchał, *
przyjął głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Ant. Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, / opowiem,
co Pan uczynił mej duszy. / Alleluja.
K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja,
w. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
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I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

1, 22 - 2, 10

Życie dzieci Bożych
Umiłowani! Skoro już dusze wasze uświęciliście, będąc
posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości
bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.
Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z gi
nącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Bo
ga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak trawa,
a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat
jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i uda
wanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno
narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawie
niu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.
Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawie
ra się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno
nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie,
cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień,
który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła
i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni
słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na włas
ność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
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R e spo n so r iu m

1 P 2, 5. 9

w. Niby żywe kamienie, t jesteście budowani jako
duchowa świątynia, / by stanowić święte kapłaństwo *
Dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez
Jezusa Chrystusa. / Alleluja.
K. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na włas
ność przeznaczonym. W. Dla składania.
II C z y t a n i e

Kazanie św. Anastazego Antiocheńskiego, biskupa
(Kazanie 4, 1-2)
Trzeba było, aby Chrystus cierpiał
i tak wszedł do swojej chwały
Gdy Chrystus już ukazał swoimi słowami i czynami,
że jest prawdziwie Bogiem i Panem wszechrzeczy, powie
dział do swoich uczniów tuż przed udaniem się do Jerozo
limy: „Oto idziemy do Jerozolimy; tam Syn Człowieczy
zostanie wydany poganom, arcykapłanom i uczonym
w Piśmie na ubiczowanie, wyszydzenie i ukrzyżowanie” .
Wszystko to powiedział Jezus zgodnie z przepowiednią
proroków o Jego odejściu, które miało dokonać się w Je
rozolimie. Tak więc Pismo święte od początku zapowia
dało śmierć Chrystusa i Jego mękę przed śmiercią oraz
to wszystko, co się stało z Jego ciałem po śmierci. Ale
przepowiada również, że Bóg, który doznał tego, jest nie
śmiertelny i nie podlegający cierpieniu. Inaczej przecież
nie byłby zaiste Bogiem, gdybyśmy widząc Jego prawdzi
we wcielenie nie mogli wyprowadzić stąd słusznych i spra
wiedliwych powodów, dla których trzeba uznawać jedno
i drugie: to jest mękę i niecierpiętliwość. Tajemnica
Wcielenia pozwala nam również zrozumieć i to, że Słowo
Boże zupełnie niepodległe cierpieniom, doznało cierpień:
inaczej bowiem człowiek nie mógłby zostać zbawiony. Tę
tajemnicę zna tylko Chrystus i ci, którym On ją odkrył,
albowiem zna On wszystko, co jest Ojca, i jako Duch
przenika najgłębsze tajemnice.
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Tak więc trzeba było, aby Chrystus cierpiał, i nie
mogło stać się inaczej, jak On sam zresztą powiedział
0 tym uczniom, wyrzucając im brak zrozumienia i ociąga
nie się: nie chcieli uwierzyć że trzeba, by Chrystus cierpiał
1 wszedł do swej chwały. Wyszedł On przeto od Ojca
i przyszedł na świat dla zbawienia swojego ludu, ogałacając się z tej chwały, którą miał u Ojca, zanim świat
powstał. Zbawienie zaś było dokonaniem wszystkiego
i trzeba było, aby przyszło przez mękę Tego, który jest
dawcą naszego życia, jak uczy Paweł: „On jest twórcą
życia, udoskonalonym przez cierpienia” .
A chwała, której Jednorodzony przez krótki czas wy
rzekł się dla nas, została Mu przywrócona przez krzyż
i zajaśniała w Jego uwielbionym ciele. Mówi Jan w swojej
Ewangelii wyjaśniając, czym była owa woda, o której
powiedział Zbawiciel, że „płynie jak strumień z wnętrza
człowieka wierzącego. A powiedział to o Duchu, którego
mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze
nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwiel
biony” - chwałą nazywa śmierć na krzyżu. Dlatego Pan
prosił przed męką swego Ojca, aby Go uwielbił tą chwałą,
którą posiadał razem z Nim przed założeniem świata.
R esponsorium

Hbr 2, 10; A p 1, 6; Łk 24, 26

W. Przystało Temu, t dla którego wszystko i przez
którego wszystko, / który wielu synów do chwały dopro
wadza, / aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił
przez cierpienie. * Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Alleluja.
K. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do
swojej chwały? w. Jemu chwała.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA

Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.
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Czytanie

D z 13, 30-33

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed lu
dem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy
danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci,
wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie
drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.
R esponsorium k r ó tk ie
K. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w Oto dzień.

Ant. do pieśni Zachariasza Jezus powiedział: „M a
rio”. * Ona zaś obróciwszy się do Niego, rzekła: „Nauczy
cielu”. / A On powiedział: „Nie zatrzymuj Mnie, / jeszcze
bowiem nie wstąpiłem do Ojca”. / Alleluja.
P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, który własną mocą odbudował
zburzoną świątynię swojego ciała. Skierujmy do Niego
pokorne prośby:
Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.
Chryste Zbawicielu, Ty oznajmiłeś kobietom i Apostołom
radosną nowinę o swoim zmartwychwstaniu, które
przyniosło zbawienie całemu światu,
spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami.
Ty obiecałeś wszystkim ludziom, że powstaną z martwych
do nowego życia,
uczyń nas głosicielami Twojej Ewangelii.
Ty się ukazywałeś Apostołom i udzieliłeś im Ducha
Świętego,
odnów w nas moc Ducha Stworzyciela.
Ty zapewniłeś swoich uczniów, że z nimi pozostaniesz aż
do skończenia świata,
pozostań z nami dzisiaj i na zawsze.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś
swojemu ludowi zbawienie, t udzielaj mu obficie Twoich
darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość
życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na
ziemi. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hym n

s.

42 7 .

Psa lm o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za
nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawied
liwienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższe psalmy:

Psalm 119

I
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
Ty po to dałeś swoje przykazania, *
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
Wtedy nie doznam wstydu, *
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
15 LG n
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Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.
Psalm 16
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, f
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nic ma dla mnie dobra”.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, f
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Psalm 23
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
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Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie
umiera. / Alleluja.
Czytanie

por. Dz 4, 11-12

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zba
wieni.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy *
i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alle
luja.
Czytanie

por. 1 P 3, 21-22a

Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu cie
lesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre su
mienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który
jest po prawicy Bożej.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
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Modlitwa popołudniowa
Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
Kol 3, 1-2

C z y t a n ie

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
M odlitw a ja k w Jutrzni.

N IESZPORY
H y m n , antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę W ielka
nocną, s. 415.

CZYTANIE

1 P 2, 4-5

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
R ESPO N SO RIU M K R Ó T K IE

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
K.

Ant. do pieśni Maryi Kiedy płakałam przy grobie, *
ujrzałam mego Pana. / Alleluja.
P rośby

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu
z grobu ujrzał światło nowej chwały:
Królu chwały, usłysz nas.
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Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni z za
pałem wykonywali swoją posługę,
przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych
czynów.
Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi,
czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.
Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój
wiary
i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego kró
lestwa.
Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego
potępienia,
rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas
z ciemności.
Ty zstępując do Otchłani, otworzyłeś jej podwoje,
wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.
Ojcze nasz.
M o d litw a j a k w Jutrzni.

ŚR O D A W OKTAWIE W IE LK A N O C Y
W E Z W A N IE

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm W ezw ania j a k w Częściach stałych, s. 818.

G O D Z IN A CZYTA Ń
Hym n

s

.

423.

P sa lm o d ia

1 ant. Boże, mój Panie, * Ty jesteś bardzo wielki.
Alleluja.
P s a lm 104

I
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
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Niebo rozpostarłeś jak namiot, *
komnaty swe wzniosłeś nad wodami,
Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
Umocniłeś fundamenty ziemi, *
nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
Musiały uciekać wobec Twojej groźby, *
na grzmot Twego głosu wpadły w przerażenie.
Wzniosły się nad górami, opadły w doliny, *
na miejsce, które im wyznaczyłeś.
Granicę zakreśliłeś, której nie przekroczą, *
nigdy nie wrócą, aby zalać ziemię.
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
które pośród gór się sączą.
Poją one wszelkie zwierzęta polne, *
w nich dzikie osły gaszą swe pragnienie.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i śpiewa pośród gałęzi.
Ant. Boże, mój Panie, / Ty jesteś bardzo wielki. /
Alleluja.
2 ant. Owocem dzieł Twoich, Panie, * syci się ziemia. /
Alleluja.
II
Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
Każesz rosnąć trawie dla bydła *
i roślinom, by człowiekowi służyły.
Aby z ziemi dobywał chleba *
i wina, co rozwesela serce człowieka,
By rozpogadzać twarze oliwą, *
a chlebem krzepić ludzkie serca.
Wody do syta mają drzewa Pańskie, *
cedry Libanu, które On zasadził.
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Tam ptactwo zakłada gniazda, *
na cyprysach są domy bocianów.
Wysokie góry dla kozic, *
kryjówką borsuków są skały.
Tyś stworzył księżyc, żeby czas wskazywał, *
słońce zna porę swojego zachodu.
Gdy mrok sprowadzasz i noc nastaje, *
w niej wszelki leśny zwierz krąży.
Młode lwy ryczą za łupem, *
domagają się żeru od Boga.
Gdy słońce wzejdzie, wracają *
i kładą się w swych legowiskach.
Człowiek wychodzi do swej pracy, *
do trudu swego aż do wieczora.
Ant. Owocem dzieł Twoich, Panie, / syci się ziemia.
Alleluja.
3 ant. Niech chwała Pana * trwa na wieki. / Alleluja.
III
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! t
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie, t
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.
Tamtędy płyną okręty *
i Lewiatan, który z morzem igra.
Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
Gdy skryjesz swe oblicze, ogarnia je niepokój, t
a kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
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Drży ziemia, gdy na nią patrzy, *
gór dotknie, a one dymią.
Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
Niech znikną z ziemi grzesznicy f
i niech już więcej nie będzie występnych. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
Ant. Niech chwała Pana trwa na wieki. / Alleluja.
K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja.
W. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

2, 11-25

Chrześcijanie przybyszami w świecie
Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze
powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą
przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech
będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom
wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczer
niają was jako złoczyńców.
Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze
względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę,
czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem
karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy
dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez
dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głu
pich. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których
wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy
Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bój
cie, czcijcie króla!
Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom
nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. To
się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na su
mienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.
Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako
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grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze
czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież
również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli
za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego
ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie
złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu,
który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczest
nikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego
zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale
teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
R espo n so r iu m

por. 1 P 2, 21. 24

w. Chrystus cierpiał za nas f i pozostawił nam wzór, *
Abyśmy szli za Nim Jego śladami. / Alleluja.
K. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy,
abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla
sprawiedliwości. W. Abyśmy szli.
II C z y t a n i e

Homilia paschalna starożytnego autora
(Mowa 35, 6-9)
Chrystus twórcą zmartwychwstania i życia
Rozważając szczęście przywróconego zbawienia Pa
weł Apostoł woła: „Tak jak przez Adama śmierć weszła
na ten świat, tak też przez Chrystusa zbawienie zostało
przywrócone światu”. I mówi jeszcze: „Pierwszy człowiek
z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba - niebiański” .
Następnie zaś dodaje: „A jak nosiliśmy obraz ziem
skiego człowieka” - to znaczy zbrodni starego człowieka
- „tak też nosić będziemy wyobrażenie człowieka niebies
kiego”, to jest człowieka przyjętego przez Boga, odkupio
nego, odnowionego, oczyszczonego, i dostąpiliśmy zba
wienia w Chrystusie. Albowiem - jak mówi ten sam Apo
stoł - Chrystus jest początkiem, bo w Nim jest zmar
twychwstanie i życie. Dalej idą ci, którzy należą do Chry
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stusa, to znaczy żyją świętością Jego życia i czerpią na
dzieję z Jego zmartwychwstania. Oni także razem z Nim
posiądą obiecaną chwałę niebiańską, którą On sam zapo
wiedział mówiąc: „Kto pójdzie za Mną, nie zginie, lecz
przejdzie ze śmierci do życia”.
Tak więc męka Zbawiciela jest ratunkiem życia ludz
kiego. Dlatego zechciał On umrzeć za nas, abyśmy wie
rząc w Niego, żyli wiecznie. Stał się na krótko jednym
z nas, byśmy dostąpiwszy obiecanej nam nieśmiertelności,
żyli z Nim na zawsze.
Taka jest, mówię, łaska niebiańskich tajemnic, taki
dar Paschy, taka upragniona doroczna uroczystość, taki
początek odrodzenia wszystkiego.
Dlatego zrodzeni przez święty Kościół w życiodajnym
zdroju, odrodzeni w niewinności dziecięcej głośno się ra
dują z czystego sumienia. Dlatego nieskazitelni ojcowie
i skromne matki otrzymują dzięki wierze nowe niezliczo
ne potomstwo.
Dlatego pod drzewem wiary, przy łonie nieskalanego
źródła jaśnieją świece. Dlatego nowo ochrzczeni są uświę
ceni darem niebiańskiej zasługi i nakarmieni przesławną
tajemnicą duchowego sakramentu.
Dlatego wspólnota jednego ludu Bożego, posilona na
łonie świętego Kościoła, wielbi istotę Boga jedynego i moc
imienia Trójcy śpiewając razem z prorokiem psalm tej
uroczystości: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się
w nim i weselmy” .
Lecz o jaki to dzień chodzi? Tym dniem jest sam Pan
Jezus Chrystus; On, który dał początek życiu, który jest
źródłem i twórcą światła; On, który sam o sobie powie
dział: „Ja jestem dniem, a ten, kto chodzi za dnia, nie
potknie się”. To znaczy: ten, kto idzie we wszystkim za
Chrystusem, po Jego śladach dojdzie bezpiecznie do
progu wiekuistego światła. O to Chrystus modlił się za
nami do Ojca, kiedy jeszcze był na tym świecie: „Ojcze,
chcę, aby gdzie Ja jestem, byli także i ci, którzy we Mnie
uwierzyli; i aby oni trwali w nas, jak Ty jesteś we Mnie,
a Ja w tobie”.

Jutrznia
R esponsorium
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1 K o r 15, 47. 49. 48

W. Pierwszy człowiek t z ziemi - ziemski, drugi Czło

wiek - z nieba. * A jak nosiliśmy obraz ziemskiego czło
wieka, / tak też nosić będziemy obraz człowieka niebies
kiego. / Alleluja.
K. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski,
tacy i niebiescy. W. A jak nosiliśmy.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.

C zytanie

R z 6, 8-11

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.
R esponsorium k r ó tk ie
K. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.

Ant. do pieśni Zachariasza Jezus zaczynając od Moj
żesza * poprzez wszystkich proroków wykładał ucz
niom, / co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. /
Alleluja.
P r o śb y

Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy
i zmartwychwstał, aby nam przynieść usprawiedli
wienie. Zanieśmy do Niego nasze prośby:
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
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Chryste Zbawicielu, Ty pokonałeś śmierć i przyniosłeś
nam radość, przez swoje zmartwychwstanie wywyż
szyłeś nas i hojnie obsypałeś darami,
pobudź nasze serca i uświęć ten dzień łaską Ducha
Świętego.
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
Ciebie w niebiosach wielbią aniołowie, a na ziemi ludzie
cześć Tobie oddają; Ciebie w tym czasie zmartwych
wstania błagamy,
przyjmij nasze uwielbienie w Duchu i prawdzie.
Chryste, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, który ocze
kuje na zmartwychwstanie;
zmiłuj się nad nami i zachowaj nas w tym dniu od zła
wszelkiego.
Królu chwały i nasze życie, spraw, abyśmy w dniu Two
jego przyjścia
— ukazali się razem z Tobą w chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość z uro
czystości Zmartwychwstania Pańskiego, f spraw łaska
wie, abyśmy przez święta, które obchodzimy na ziemi, *
doszli do szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄG U DNIA
Hym n

s

.
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Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za
nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawie
dliwienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.

Modlitwa w ciągu dnia
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W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższe psalmy:

Psalm 119
II
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe
napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
Będę się radował z Twych ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.
Psalm 28, 1-3. 6-9
Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami *
i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
Niech będzie Pan błogosławiony, *
bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.

462

Środa vr Oktawie Wielkanocy

Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
i moją pieśnią Go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Psalm 116 B
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, |
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie
umiera. / Alleluja.
por. Rz 4, 24-25
Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Je
zusa, naszego Pana. On to został wydany za nasze grzeC zy t a n ie

Nieszpory
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chy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawie
dliwienia.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

Modlitwa południowa
Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy * i zmar
twychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alleluja.
1 J 5, 5-6a
Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
C z y ta n ie

Modlitwa popołudniowa
Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
por. E f 4, 2 3-2 4
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyo
bleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

C z y ta n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.
NIESZPORY
H ym n, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 415.

Hbr 7, 24-27
Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nie
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze

C z y ta n ie

r
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żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskala
nego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego po
nad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni
arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze ofiarując samego siebie.
R e s p o n s o r iu m k r ó t k i e
k

. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,

w Oto dzień. K Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
Ant. do pieśni Maryi Jezus wszedł z uczniami do
domu, * usiadł z nimi przy stole, / wziął chleb, błogosławił
go i łamał, / i podał uczniom. / Alleluja.
Prośby

Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca.
Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Pamiętaj, Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją służbę;
niech dają Twemu ludowi przykład świętego życia.
Udziel ducha sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą
państwem,
abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności.
Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym,
niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy
cierpią niedostatek.
Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą
ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obda
rzyłeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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WEZWANIE

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
Hym n

s

.
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Psa lm o d ia

1 ant. Niech dom Izraela głosi: * „Łaska Pana na
wieki” . / Alleluja.
Psalm 118
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, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
Ant. Niech dom Izraela głosi: / „Łaska Pana na
wieki” . / Alleluja.
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2 ant. Pan stał się * moim Zbawcą. / Alleluja.
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, f
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.
Ant. Pan stał się moim Zbawcą. / Alleluja.
3 ant. Stało się to przez Pana * i cudem jest w naszych
oczach. / Alleluja.
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.
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Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.
0 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, t
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.
Ant. Stało się to przez Pana / i cudem jest w naszych
oczach. / Alleluja.
K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
w. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
1 C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

3, 1-17

O naśladowaniu Chrystusa
Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet
wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez
samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez
nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bo
jaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie
nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie
ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka
o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest
tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej
święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie
ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była
posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście
się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się
żadnego zastraszenia.
Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się
rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony

468

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to
jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współ
czujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie
oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie.
Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście
powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczę
śliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie
mówić podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni
dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy
bowiem Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy
na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle
czynią. Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będzie
cie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycier
pieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie oba
wiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana
zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga
się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste su
mienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postę
powanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie
przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem,
jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli
czyniąc źle.
R espo n so r iu m

Łk

6, 22. 23; 1 P 3, 14

Błogosławieni będziecie, f gdy ludzie was znie
nawidzą / i z powodu Syna Człowieczego podadzą w po
gardę wasze imię jako niecne. * Cieszcie się i radujcie
w owym dniu, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. /
Alleluja.
K. Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawie
dliwości, błogosławieni jesteście. W. Cieszcie się.
W.
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II C z y t a n ie

Z Katechez jerozolimskich
(Katecheza 20, Mystagogiczna, 2, 4-6)
Chrzest znakiem męki Chrystusa
Zostaliście przyprowadzeni do świętego zdroju wód
chrzcielnych, tak jak złożono do grobu ciało Chrystusa
zdjęte z krzyża.
Każdy z was był pytany, czy wierzy w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. I złożyliście wyznanie wiary
dającej zbawienie, potem zaś po trzykroć zanurzono was
w wodzie i z niej wynurzono, a przez to zaznaczyliście
w obrazie i symbolu trzydniowe pogrzebanie Chrystusa.
Nasz Zbawiciel pozostał we wnętrzu ziemi przez trzy
dni i trzy noce; wy zaś wynurzywszy się pierwszy raz
z wody, wyobraziliście pierwszy dzień przebywania Chry
stusa w grobie, a przez zanurzenie pierwszą z* tych nocy.
Ten, który żyje w nocy, nie widzi nic, ten zaś, kto żyje
w dniu, chodzi w światłości. Wy również, zanurzeni w wo
dzie nic nie widzieliście, jakoby w nocy, lecz wychodząc
z niej, wy szliście na światło dzienne. W tej samej też chwili
przeszliście przez śmierć i zostaliście zrodzeni, a woda
zbawienna stała się dla was równocześnie i grobem, i ro
dzicielką.
„Jest czas rodzenia i czas umierania” - powiada Sa
lomon. Choć to powiedzenie odnosi się do czego innego,
jednakże może być zastosowane także do was, mimo że
w innym porządku: czas umierania i czas rodzenia. W jed
nej chwili obie te rzeczy w was się spełniły tak, iż wasze
obumarcie zbiegło się z waszym narodzeniem się do życia.
O
nowe i niesłychane wydarzenie! Przecież nie umr
liśmy prawdziwie, nie zostaliśmy pogrzebani ani też rze
czywiście przybici do krzyża nie zmartwychwstaliśmy. Ale
śmierć i grób, krzyż i zmartwychwstanie zostały wyrażo
ne przez znak sakramentalny, a prawda w nich zawarta
dała zbawienie.
Natomiast Chrystus został prawdziwie ukrzyżowany,
i prawdziwie pogrzebany, i prawdziwie zmartwychwstał;
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to zaś, co się stało z Chrystusem, zostało nam przyznane
przez łaskę, abyśmy dostąpili udziału w Jego cierpieniach
przez znak, który je wyobraża i prawdziwie osiągnęli
zbawienie.
O
przeogromna miłości Boga ku ludziom! Niewine
nogi i ręce Chrystusa zostały przebite gwoździami i wy
cierpiały ból, a mnie, który nie doznałem bólu ani cier
pień, zostało dane zbawienie przez zanurzenie w Jego
męce.
A więc, niech nikt nie sądzi, iż chrzest polega tylko na
odpuszczeniu grzechów i łasce usynowienia. Takim był
chrzest Jana obmywający z grzechów. Wiemy natomiast
dobrze, że nasz chrzest nie tylko uwalnia od grzechów
i daje nam Ducha Świętego, ale jest także obrazem męki
Chrystusa. Dlatego święty Paweł mógł słusznie powie
dzieć: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy otrzyma
liśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy
zanurzeni w śmierć Jego? Przyjmując więc chrzest zanu
rzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani”.
R e spo n so r iu m

w. Oto są baranki młode, f oto ci zawołali: Alleluja!
Dopiero co przyszli do zdrojów, * Światłością się napeł
nili. / Alleluja.
K. Na Baranka Pańskich godach w szat świątecznych
czystej bieli, w swoich rękach palmy niosą. w. Światłością.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 8 2 3 .
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.
C zy ta n ie

R z 8, 10-11

Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie pod
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli miesz
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,

Jutrznia
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to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i w e s e l m y , w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
Ant. do pieśni Zachariasza Jezus stanął pośród ucz
niów * i rzekł do nich: / Pokój wam. / Alleluja.
K.

Prośby

Oddajmy cześć Chrystusowi, który powstał z martwych
i zawsze jest obecny w swoim Kościele. Wołajmy do
Niego:
Pozostań z nami, Panie.
Panie Jezu, Ty odniosłeś zwycięstwo nad grzechem
i śmiercią i żyjesz na wieki,
pozostań wśród nas zgodnie z Twoją obietnicą.
Przybądź do nas ze swoją niezwyciężoną mocą
i okaż nam Bożą łaskawość.
Pośpiesz na pomoc światu dręczonemu niezgodą,
bo tylko Ty możesz przynieść ludziom nowe życie
i pojednanie.
Umocnij naszą wiarę w Twoje ostateczne zwycięstwo,
podtrzymuj w nas nadzieję Twego przyjścia w chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty zjednoczyłeś różne narody w wyznawaniu
Twojego imienia, * spraw, aby wszyscy ochrzczeni zacho
wali jedność wiary w sercach i miłość w uczynkach. Przez
naszego Pana.
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P sa lm o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za
nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawie
dliwienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższe psalmy:

Psalm 119

111
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
Słabnie wciąż moja dusza *
z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.
Psalm 30
I
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
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Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, t
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
II
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję” .
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
„Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił, *
albo głosił wierność Twoją?”
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie
umiera. / Alleluja.
C z y t a n ie

1 K o r 12, 13

Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
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niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

Modlitwa południowa

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy *
i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alle
luja.
Tt 3, 5b-7
Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odna
wiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy,
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzi
cami życia wiecznego.
C zy ta n ie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
p o r. K o l 1, 12-14

C zy ta n ie

Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod wła
dzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowa
nego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie
grzechów.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 415.

Nieszpory
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1 P 3, 18. 22

C zy ta n ie

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy.' w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Oto dzień.

Ant. do pieśni Maryi Popatrzcie na moje ręce i nogi, *
to Ja jestem. / Alleluja.
P rośby

Chrystus zmartwychwstał pierwszy spośród tych, którzy
umarli. Wysławiajmy Go radośnie i módlmy się do
Niego:
Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.
Chryste, pamiętaj o swoim Kościele, który zbudowałeś na
fundamencie Apostołów i rozszerzyłeś aż po krańce
ziemi;
niech Twoje błogosławieństwo zstąpi na wszystkich,
którzy wierzą w Ciebie.
Lekarzu naszej duszy i ciała,
nawiedź nas i ulecz w swojej łaskawości.
Chorym przynieś ulgę i umocnienie
i uwolnij ich od wszelkich cierpień.
Pociesz strapionych i prześladowanych,
wspomóż tych, którzy cierpią niedostatek.
Ty przez swój krzyż i zmartwychwstanie otwarłeś wszyst
kim drogę nieśmiertelności,
obdarz naszych zmarłych radością Twojego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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PIĄTEK W OKTAWIE W IELK A N O C Y
W E Z W A N IE

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZYTA Ń
H ym n

s

. 423.

Psa l m o d ia

1 ant. Chwalcie Pana, * który sam cudów wielkich
dokonał. / Alleluja.
Psalm 136
1
Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał, *
bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami, *
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało, *
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.
Ant. Chwalcie Pana, / który sam cudów wielkich
dokonał. / Alleluja.
2 ant. Pan wywiódł Izraela spośród Egipcjan, * bo
Jego łaska na wieki. / Alleluja.
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II
On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.
I wywiódł spośród nich Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.
Rozdzielił Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.
I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.
Ant. Pan wywiódł Izraela spośród Egipcjan, / bo Jego
łaska na wieki. / Alleluja.
3 ant. Pan uwolnił nas * od naszych wrogów. / Aleluja.
III
On prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.
On pobił wielkich królów, *
bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.
Sichona, króla Amorytów, *
bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.
A ziemię ich dał na własność, *
bo Jego łaska na wieki.
Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.
Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.
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On pokarm daje każdemu ciału, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
Ant. Pan uwolnił nas od naszych wrogów. / Alleluja.
K Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. / Alleluja.
w. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

3, 1 8 - 4 , 11

Oczekiwanie na przyjście Pana
Umiłowani! Chrystus raz umarł za grzechy, sprawie
dliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przypro
wadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia
Duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom
zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za
dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była
arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało urato
wanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona
we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez
zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmar
twychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy
Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali
Aniołowie i Władze, i Moce.
Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą
samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele,
zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie
dla, pełnienia ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy
bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan
i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu
wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwo
chwalstwie.
Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi
w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią. Oni
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zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych
i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię,
aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli
jednak w Duchu, po Bożemu.
Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roz
tropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszyst
kim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość
zakrywa wiele grzechów.
Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!
Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie
nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma
dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli
kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela,
aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrys
tusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
1 P 3, 18. 22

R espo n so r iu m

w. Chrystus raz umarł za grzechy, t sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, / aby nas przyprowadzić do Boga. *
Poniósł śmierć na ciele, ale został powołany do życia
przez Ducha. /' Alleluja.
K. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba,
gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
W. Poniósł śmierć.
II C z y t a n i e
Z Katechez jerozolimskich
(Katecheza 21, Mystagogiczna, 3, 1-3)
r

Namaszczenie Ducha Świętego
Ochrzczeni w Chrystusie i obleczeni w Chrystusa,
otrzymaliście naturę podobną do Syna Bożego. Ten, któ
ry przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów,
uczynił nas podobnymi do uwielbionego ciała Chrystusa.
Będąc tedy uczestnikami Tego, który jest Chrystusem,
czyli Pomazańcem Bożym, słusznie i wy zwiecie się Chry
stusami, czyli pomazańcami, i o was Bóg mówi w Piśmie:
„Nie dotykajcie moich pomazańców” .
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Staliście się własnością Chrystusa, ponieważ przyję
liście znamię Ducha Świętego, a to wszystko spełniło się
w was poprzez obraz niosący w sobie rzeczywistość Bożą,
bo też istotnie staliście się na obraz Chrystusa. On zaś
został obmyty w wodach Jordanu i wyszedł z nich udzie
liwszy im wonności promieniującego _
zeń Bóstwa;
potem
r
zaś zstąpił na Niego substancjalnie Duch Święty i po
dobny spoczął na podobnym.
Tak i wy: gdyście wyszli ze źródła wód świętych, na
znaczono was krzyżmem, będącym znakiem tego, którym
został namaszczony Chrystus, to jest Ducha Świętego.
O Nim powiedział w proroctwie błogosławiony Izajasz
mówiąc o osobie Pana: „Duch Pański nade mną, dlatego
mnie namaścił; posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
ubogim”.
Chrystus nie został namaszczony przez
ludzi rolejkiem
_
materialnym, ale Ojciec namaścił Go Duchem Świętym,
ustanawiając Go Zbawicielem świata, jak mówi święty
Piotr: „Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem
Świętym”. O Nim śpiewa Dawid: „Tron Twój, o Boże,
jest na wieki wieków; berło Twego królestwa, berło spra
wiedliwe. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna Ci niepra
wość. Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejem
radości hojniej niż Twych towarzyszy”.
Chrystus został więc namaszczony duchowym olej
kiem radości, to jest Duchem Świętym, który dlatego jest
nazywany olejkiem radości, bo jest twórcą duchowego
wesela; wy zaś namaszczeni olejem staliście się uczestni
kami i towarzyszami Chrystusa.
Bacz więc, abyś nie uważał za zwykły i pospolity
owego oleju; jest on święty, nie jest już zwykły ani, jeśli
tak wolisz nazwać, pospolity po_ wypowiedzeniu
wezwąr
nia, lecz jest darem Chrystusa i Ducha Świętego. Olej ten
stał się skuteczny dzięki obecności Bóstwa. Ciało i twoje
zmysły zostają symbolicznie namaszczone olejem. A gdy
się nim namaszcza widzialnie ciało, dusza zostaje uświę
cona świętym i ożywczym Duchem.
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1, 13-14; 2 Kor 1, 21-22

Uwierzywszy, t zostaliście naznaczeni pieczęcią, /
obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem na
szego dziedzictwa * Na odkupienie, to jest na nabycie
wyłącznej własności przez Boga / ku chwale Jego majesta
tu. / Alleluja.
K. Bóg nas namaścił, On też wycisnął na nas pieczęć i zo
stawił zadatek Ducha w sercach naszych, w Na odkupienie.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
W.

Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.

5, 30-32
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izrae
lowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
C zy ta n ie

R espo n so r iu m

Dz

k r ó t k ie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w Oto dzień.

Ant. do pieśni Zachariasza Już trzeci raz Jezus ukazał
się uczniom * od chwili swego zmartwychwstania. / Alleluja.
P rośby

Pokornie błagajmy Boga Ojca, który przez zmartwych
wstanie Chrystusa dał nam nowe życie:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Boże, Ty w swoich dziełach objawiłeś swe odwieczne
zamiary, powołałeś świat do istnienia i jesteś wierny
przez wszystkie pokolenia,
wysłuchaj nas, Ojcze nieskończenie dobry.
16
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Oczyść nasze serca swoją prawdą i prowadź nas drogą
świętości,
abyśmy czynili to, co słuszne i Tobie miłe.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
abyśmy wolni od grzechów, cieszyli się dobrami Two
jego domu.
Ty dałeś Apostołom swój pokój,
obdarz pokojem nas i wszystkich ludzi na ziemi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, f Ty przez misterium
paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią
nowe przymierze, * spraw, aby nasze uczynki zgadzały się
z wyznawaną przez nas wiarą. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hym n

s.

427.

P s a l m o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za
nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawie
dliwienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższe psalmy:

Psalm 119
IV
W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
naucz mnie swoich ustaw.

Modlitwa w ciągu dnia

Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
gdy szeroko otworzysz me serce.
Psalm 76
I

Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
W Salem się wznosi przybytek Jego, *
a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
Ty jesteś pełen światła *
i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, f
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
rydwany i konie zamarły w bezruchu.
II

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
Bo nawet gniew na ludzi *
przyniesie Ci chwałę,
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A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
Składajcie i wypełniajcie śluby *
wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
Panu, który poskramia pychę książąt *
i jest postrachem władców ziemi.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie
umiera. / Alleluja.
C zy tan ie

D z 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tegoJezusa, którego wyście ukrzyżo
wali, uczynił Bóg i Panem, iMesjaszem.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy *
i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alle
luja.
C zy tan ie

G a 3, 27-28

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jes
teście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
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Modlitwa popołudniowa
Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
1 Kor 5, 7-8
Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym cias
tem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został
złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odpra
wiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu,
kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czys
tości i prawdy.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja.
W. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.

C zytanie

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 415.
C zy t a n ie

H b r 5, 8 - 1 0

Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał
się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy
Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór
Melchizedeka.
R esponsorium

krótkie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. k . Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja, k . Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
k.

Ant. do pieśni Maryi Uczeń, którego Jezus miłował, *
powiedział do Piotra: / To jest Pan. / Alleluja.
P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i ży
ciem, i wołajmy do Niego:
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
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Prosimy Cię, aby wszyscy słudzy Twojego Kościoła,
którzy rozdają braciom chleb życia,
sami czerpali z niego pokarm i siłę.
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
Prosimy Cię, aby cały lud chrześcijański postępował
w sposób godny swego powołania
i żyjąc w pokoju, zachowywał jedność ducha.
Prosimy Cię, niech ci, którzy sprawują nad nami rządy,
kierują się sprawiedliwością i miłosierdziem,
aby wszystkie narody cieszyły się zgodą i pokojem.
Prosimy Cię, abyśmy zasłużyli na wychwalanie Ciebie we
wspólnocie świętych
razem z naszymi zmarłymi, których polecamy Twojej
dobroci.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA W OKTAWIE W IELKANOCY
W E Z W A N IE

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A C ZYTA Ń
H y m n s. 423.
Ps a l m o d ia

1 ant. Wielki jest Pan, * a Jego wielkość niezgłębiona. /
Alleluja.
Psalm 145
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.
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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 *
1 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.
Ant. Wielki jest Pan, / a Jego wielkość niezgłębiona.
Alleluja.
2 ant. Pan oznajmił wspaniałość * chwały swojego
królestwa. / Alleluja.
II
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
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.
Ant. Pan oznajmił wspaniałość chwały swojego kró
lestwa. / Alleluja.
3 ant. Wszystko, co żyje, * niech wielbi, Panie, / święte
imię Twoje. / Alleluja.
III
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
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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, t
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, *
zawsze i na wieki.
Ant. Wszystko, co żyje, niech wielbi, Panie, / święte
imię Twoje. Alleluja.
Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja.
w Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

4, 1 2 - 5 , 14

Zachęta dla starszych i wiernych
Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa
dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was
spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej
jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście
się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu
imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch
na was spoczywa.
Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo
złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca
obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się
nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu.
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Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego.
Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych,
którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawie
dliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się
bezbożny i grzesznik? Zatem również ci, którzy cierpią
zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu
Stwórcy oddają swe dusze.
Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja rów
nież starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień
oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście
stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod
przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze
względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci,
którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.
Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie nie
więdnący wieniec chwały.
Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym.
Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się
w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a po
kornym łaskę daje. Upokorzcie się więc pod mocną ręką
Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszyst
kie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy
na was.
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,
jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni
w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cier
pienia ponoszą wasi bracia na świecie.
A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do
wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocier
picie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy po
mocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdza
jąc, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie.
Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami
wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajem
nym pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy
trwacie w Chrystusie.
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por. 1 P 4, 13; Łk 6, 22
w. Cieszcie się, f
bardziej jesteście uczestnikami
cierpień Chrystusowych, * Abyście się cieszyli i radowali
przy objawieniu się Jego chwały. / Alleluja.
K. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was zniena
widzą z powodu Syna Człowieczego. K. Abyście.
R esponsorium

II C z y t a n i e

Z Katechez jerozolimskich
(Katecheza 22, Mystagogiczna, 4, 1. 3-6. 9)
Chleb niebiański i kielich zbawienia
„Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany,
wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał go i dał swoim
uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie mó
wił: Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”. Kiedy sam
Chrystus wyrzekł te słowa i powiedział o chlebie: „To jest
Ciało moje”, kto jeszcze ośmieli się wątpić? I gdy stwier
dził i powiedział: „To jest Krew moja”, któż odtąd mógł
by powątpiewać i twierdzić, że nie jest to Jego Krew?
Dlatego też z całkowitym przekonaniem spożywamy
chleb i wino jako Ciało i Krew Chrystusa. Ponieważ pod
postacią chleba otrzymujesz Ciało i pod postacią wina
otrzymujesz Krew, a gdy spożywasz Ciało i Krew Chrys
tusa stajesz się uczestnikiem Jego Ciała i Jego Krwi. I tak
stajemy się nosicielami Chrystusa, gdyż w członkach na
szych znajduje się Jego Ciało i Jego Krew. Tak więc
według św. Piotra stajemy się uczestnikami Bożej natury.
Niegdyś Jezus rozprawiając z Żydami mówił: „Jeżeli nie
będziecie spożywać mego Ciała i nie będziecie pić Krwi
mojej, nie będziecie mieć życia w sobie”. Ale oni nie
pojmowali tych słów duchowo, i odeszli zgorszeni, są
dząc, że ich namawia do spożywania ciała ludzkiego.
W Starym Przymierzu również istniały chleby ofiarne,
skończyły się one jednak razem z nim, ponieważ należały
do Starego Testamentu; w nowym zaś Przymierzu chleb
jest niebiański i napój przynoszący zbawienie, które
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uświęcają duszę i ciało. Bo tak jak chleb odpowiada ciału,
tak też Słowo Ojca jest pokarmem właściwym dla ducha.
Gdy więc przyjmujesz Eucharystię, pamiętaj, że nie
jest to zwykły i pospolity chleb i wino, ale jak stwierdził
Pan, to jest Jego Ciało i Krew. A choćby zmysły mówiły ci
coś innego, to wiara daje ci niezachwianą pewność.
Zostałeś pouczony o tym i jesteś w pełni przekonany,
że to, co się tobie zdaje chlebem, nie jest chlebem, choć ma
jego smak, ale Ciałem Chrystusa; i to, co się tobie zdaje
winem, nie jest winem, choć smak ci o tym mówi, ale
Krwią Chrystusa. O tym już bardzo dawno mówił Dawid
w psalmach: „Chleb ludzkie serce krzepi, a oliwa rozpogadza twarze”. Pokrzep więc twe serce, spożywając ten
chleb jako pokarm duchowy i rozwesel oblicze twej duszy.
Z odsłoniętym więc obliczem, czyli z czystym sercem,
wpatruj się w chwałę Pańską, którą oglądasz jakby
w zwierciadle, i postępuj z chwały do chwały, w Chrystu
sie Jezusie, Panu naszym, któremu przystoi cześć, moc
i chwała na wszystkie wieki. Amen.
R esponsorium

Łk 22, 19; Wj 12, 26. 27

w. Jezus wziął chleb, 1* odmówiwszy dziękczynienie
połamał go i podał uczniom mówiąc: / To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane; * To czyńcie na moją
pamiątkę. / Alleluja.
K. Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty
zwyczaj? tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć
Pana. w. To czyńcie.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
J U T R Z N IA
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.
C zy ta n ie

R z 14, 7-9

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla sie
bie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umie
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ramy, umieramy dla Pana. 1 w życiu więc, i w śmierci na
leżymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił
do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Responsorium

krótkie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy. W. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
Ant. do pieśni Zachariasza Po swoim zmartwychwsta
niu, * wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia /
Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, / z której
wyrzucił siedem złych duchów. / Alleluja.
k.

Prośby

Chrystus, chleb życia, wskrzesi w dniu ostatecznym tych,
którzy się Nim karmią przy stole Jego słowa i Ciała.
Pełni ufności wołajmy do Niego:
Obdarz nas, Panie, radością i pokojem.
Chryste, Ty wskrzeszony z martwych, jesteś Panem życia,
błogosław i uświęcaj nas oraz wszystkich ludzi.
Ty udzielasz pokoju i radości wszystkim, którzy w Ciebie
wierzą,
spraw, abyśmy postępowali jak dzieci światłości i cie
szyli się Twoim zwycięstwem.
Umocnij wiarę Twojego Kościoła pielgrzymującego na
ziemi;
niechaj daje świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu
wobec całego świata.
Ty po wielu cierpieniach wstąpiłeś do chwały Ojca,
obróć w radość smutek cierpiących.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzą
cego w Ciebie ludu, t wejrzyj na Twoich wybranych,
których odrodziłeś przez sakrament chrztu świętego, *
i udziel im wiecznego szczęścia. Przez naszego Pana.

Modlitwa H’ ciągu dnia
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M O D L IT W A W CIĄGU DNIA
Hym n

s.

427.

Psa lm o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Chrystus powstawszy
z martwych * już więcej nie umiera. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus został wydany za
nasze grzechy * i zmartwychwstał dla naszego usprawie
dliwienia. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Jeśli zmartwychwstaliście
z Chrystusem, * szukajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin należy odmówić poniższe psalmy:

Psalm 119
V

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę *
daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, *
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
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Psalm 96
I
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, *
a potęga i blask w Jego przybytku.
II

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, f
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości,
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie świat sądził sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Chrystus powstawszy z martwych * już więcej nie
umiera. / Alleluja.

Modlitwa w ciągu dnia
C zy ta n ie
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R z 5, 10-11

Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyska
liśmy pojednanie.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ant. Chrystus został wydany za nasze grzechy *
i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. / Alle
luja.
C z y t a n ie

1 K o r 15, 20-22

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Jeśli zmartwychwstaliście z Chrystusem, * szu
kajcie tego, co jest w niebie. / Alleluja.
C zy ta n ie

2 K o r 5, 14-15

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
K. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja,
w. Radujmy się w nim i weselmy. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIEDZIELA W OKTAWIE WIELKANOCY
(2 NIEDZIELA W IELKANOCNA)
I NIESZPORY
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 415.
C z y ta n ie

1 P 2, 9-10

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka
płaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w Oto dzień. k . Radujmy się w nim i weselmy, w. Alleluja,
alleluja, k . Chwała Ojcu. w. Oto dzień.
Ant. do pieśni Maryi Po ośmiu dniach, * mimo drzwi
zamkniętych, / Jezus stanął wśród uczniów / i rzekł do
nich: Pokój wam. / Alleluja.
K.

P rośby

Chrystus powstając z martwych, zniweczył śmierć i przy
wrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących,
stał się głowicą węgła,
spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli
Kościoła.
Ty jesteś wiernym i prawdomównym świadkiem, pierwo
rodnym spośród umarłych,
wspomagaj swój Kościół, aby dawał o Tobie nieu
stanne świadectwo.
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Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził
się z Twego boku przebitego na krzyżu,
— uczyń nas świadkami Twojej miłości.
Ty jesteś Pierwszy i Ostatni, byłeś umarły, ale żyjesz,
zachowaj ochrzczonych w wierności aż do śmierci,
aby zasłużyli na obiecaną nagrodę.
Ty jesteś światłem i pochodnią świętego Miasta Bożego;
oświeć naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na
wieki.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczys
tość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, t po
mnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej po
jęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczy
szczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy
odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy
odkupieni. Przez naszego Pana.
Na zakończenie Godziny, jeśli jest obecny kapłan lub dia
kon, mówi:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja,
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
W E Z W A N IE

Ant. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A C ZYTA Ń
Hym n

s

.

423.

P sa lm o d ia

ant. Ja jestem, który jestem, * i nie sprzyjm
1
występnym, / lecz w Prawie Pańskim mam upodobanie. /
Alleluja.
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Psalm 1
Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników *
1 nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni, *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.
Ant. Ja jestem, który jestem, / i nie sprzyjam wy
stępnym, / lecz w Prawie Pańskim mam upodobanie. /
Alleluja.
2 ant. Prosiłem mojego Ojca * i dał mi w dziedzictwo
narody. / Alleluja.
Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi f
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
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Wyrok Pański ogłoszę: f
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę
zagłady, f
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Prosiłem mojego Ojca / i dał mi w dziedzictwo
narody. / Alleluja.
3 ant. Ogarnął mnie sen śmierci, * lecz powstałm z
grobu, / ponieważ Pan mnie wspomaga. / Alleluja.
Psalm 3
Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia” .
Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! |
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich
wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
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U Pana jest zbawienie. *
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Ant. Ogarnął mnie sen śm ierci,/ lecz powstałem
z grobu, / ponieważ Pan mnie wspomaga. / Alleluja.
K.
W.

Uradowali się uczniowie. Alleluja.
Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

I C z y ta n ie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

3, 1-17

Nowe życie
Bracia! Jeśliście razem z Chrystusem powstali z mar
twych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrys
tus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co
w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim
ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w wa
szych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej
żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z po
wodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy
niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz
i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość,
znieważanie, haniebną mowę od ust waszych.
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie
dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli no
wego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu
Boga według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie
ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barba
rzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we
wszystkich jest Chrystus.
Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, oblecz
cie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie
nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak
Pan wybaczył wam, tak i wy.
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Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest
więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi
pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani
w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym
bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napomi
najcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne
ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub
czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując
Bogu Ojcu przez Niego.
R espo n so r iu m

K o l 3, 1 . 2 . 3

w. Jeśliście t razem z Chrystusem powstali z mar
twych, / szukajcie tego, co w górze, / gdzie przebywa
Chrystus zasiadając po prawicy Boga. * Dążcie do tego,
co w górze, nie do tego, co na ziemi. / Alleluja.
K. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte
z Chrystusem w Bogu. W Dążcie.
II

C z y t a n ie

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 8 na Oktawę Wielkanocy, 1. 4)
Nowe stworzenie w Chrystusie
Zwracam się do was wszystkich, dzieci nowo naro
dzone, niemowlęta Chrystusowe, nowe potomstwo Koś
cioła. Jesteście łaską Ojca i płodnością Matki-Kościoła,
świętą latoroślą, świeżym zastępem, kwiatem naszej czci
i owocem trudów, radością i nagrodą naszą, wy wszyscy,
którzy trwacie w Panu.
Przemawiam do was słowami Apostoła: „Przyoblecz
cie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie dogadzajcie ciału
idąc za jego pożądliwościami”, abyście waszym życiem
przyoblekli się w Tego, w którego przyoblekliście się przez
sakrament. „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już
Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka
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wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bo
wiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”.
Na tym polega moc sakramentu. Jest on bowiem sa
kramentem nowego życia, życia, które w tym czasie za
czyna się w chwili odpuszczenia wszystkich dotychcza
sowych grzechów, a osiąga swoją pełnię w powstaniu
z martwych. „Przyjmując bowiem chrzest zanurzający nas
w śmierć, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus
powstał z martwych”.
Kroczycie teraz drogą wiary, dopóki pozostajecie
w tym śmiertelnym ciele i jesteście pielgrzymami daleko
jeszcze od Pana, lecz Jezus Chrystus, do którego zdążacie
i który raczył dla nas stać się człowiekiem, jest dla nas
drogą niezawodną. Pan zachował wielką słodkość dla
tych, którzy się Go boją. Wyleje ją w obfitości na tych,
którzy w Nim pokładają nadzieję, gdy dostąpimy tej rze
czywistości, którą obecnie posiadamy przez nadzieję.
Dzisiaj jest ósmy dzień waszych narodzin w Bogu; dziś
dopełnia się w was znamię wiary. Dla naszych ojców tym
znamieniem było niegdyś obrzezanie, któremu ich podda
wano w ósmym dniu po przyjściu na świat. Podobnie
i nasz Pan, zmartwychwstając wyzbył się śmiertelnego
ciała, wskrzeszając je już nieśmiertelnym, a dzień Pański
naznaczył swoim zmartwychwstaniem. Był to trzeci dzień
po Jego męce, ósmy zaś licząc od dnia szabatu, dlatego też
jest nazwany pierwszym.
Toteż i wy otrzymaliście ten dar jeszcze nie w pełni,
lecz posiadacie pewną nadzieję, ponieważ przyjęliście
sakrament, który go przynosi i otrzymaliście zadatek
Ducha.
„Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z m ar
twych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa
Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co
w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim
ukażecie się w chwale”.

Jutrznia
R espo n so r iu m
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w. Umarliście f i wasze życie jest ukryte z Chrystusem
w Bogu. * Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, / wtedy
i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. / Alleluja.
K. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu,
żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie, w. Gdy się
ukaże.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 409.
C zy t a n ie

D z 10, 40-43

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.
R e spo n so r iu m k r ó tk ie

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja,
w Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy, w . Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w Oto dzień.
Ant. do pieśni Zachariasza Wyciągnij rękę i dotknij
miejsca gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzą
cym. / Alleluja.
K.

P rośby

Bóg Ojciec wszechmogący wskrzesił z martwych Jezusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Módlmy się i wołajmy do
Niego:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
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Ojcze święty, Ty przeprowadziłeś Jezusa, Twojego umiło
wanego Syna, z mroków śmierci do blasku swojej
chwały,
doprowadź nas do Twojego przedziwnego światła.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Ty nas zbawiłeś przez wiarę,
pomóż nam przeżyć ten dzień w wierze otrzymanej na
chrzcie świętym.
Ty nakazujesz, abyśmy szukali tego, co jest w górze, gdzie
Chrystus zasiada po Twojej prawicy,
zachowaj nas od ułudy grzechu.
Niech nasze życie, ukryte w Tobie z Chrystusem, za
jaśnieje przed światem
jako zapowiedź nadejścia nowego nieba i nowej ziemi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczys
tość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, | po
mnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej po
jęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczy
szczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy
odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy
odkupieni. Przez naszego Pana.
N a zakończenie Godziny, jeśli jest obecny kapłan lub dia
kon, mówi:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja,
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Wszystkie Godziny ja k w Niedzielę Wielkanocną, s. 411,
z wyjątkiem modlitwy z dzisiejszej Jutrzni.

II NIESZPORY
Hymn, antyfony, psalmy i pieśń jak w Niedzielę Wielka
nocną, s. 415.

II Nieszpory
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H br 10, 12-14

C z y t a n ie

Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg
dną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych,
uświęcani.
R e spo n so r iu m

ofiarę za
tylko, aż
Jego. Je
którzy są

k r ó t k ie

K. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy. W. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w Oto dzień.

Ant. do pieśni Maryi Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie
ujrzałeś, * błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. /
Alleluja.
P rośby

Bóg Ojciec wskrzesił Chrystusa z martwych i wywyższył
Go po swojej prawicy. Zanośmy do Niego pokorne
błagania:
Przez chwalę Chrystusa strzeż swojego ludu.
Ojcze sprawiedliwy, spraw, aby Twój Syn, który na
krzyżu został wywyższony ponad ziemię,
pociągnął do siebie wszystkich ludzi.
Przez Syna, którego wywyższyłeś, ześlij Kościołowi Du
cha Świętego;
aby Kościół stał się sakramentem zjednoczenia całej
ludzkości.
Strzeż tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Swięt e g 0 ’

daj, aby przez wierność łasce chrztu osiągnęli życie
wieczne.
Przez swego uwielbionego Syna ulżyj doli biednych,
wybaw uwięzionych, obdarz zdrowiem chorych,
swoimi dobrodziejstwami przywróć światu radość.
Ty karmiłeś naszych zmarłych Ciałem i Krwią uwielbio
nego Chrystusa,
dopuść ich do udziału w Jego zmartwychwstaniu.
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Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
Na zakończenie Godziny, jeśli jest obecny kapłan lub dia
kon, mówi:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja,
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Koniec Oktawy Wielkanocy

Poniedziałek
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PONIEDZIAŁEK
II tydzień psałterza
G O D Z IN A CZYTA Ń
K.
W.

Serce moje i ciało. Alleluja.
Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.

I C z y t a n ie

Początek Apokalipsy św. Jana Apostoła

1, 1-20

Objawienie Syna Człowieczego
Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby
ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On
wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomo
cą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że
słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszy
stko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy
słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisa
ne, bo chwila jest bliska.
Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska
wam i pokój od Tego, Który jest i Który był, i Który
przychodzi, i od Siedmiu Duchów,
które są przed Jego
r
tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka wiernego, Pier
worodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, któ
ry nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami
dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki
wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko
i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszy
stkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest,
Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i króles
twie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej
Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za
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sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: „Co widzisz,
napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu,
Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei”.
I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie móił; a
obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników
i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowie
czego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na
piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy - białe jak
biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia.
Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby
w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód.
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wy
chodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak
słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy,
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się
lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umar
ły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze
śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to co
jest, i to, co potem musi się stać. Co do tajemnicy siedmiu
gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do sied
miu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Anioło
wie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest
siedem Kościołów”.
R espo n so r iu m

A p 1 , 5 . 6: Kol 1, 18

w. Chrystus nas umiłował t i przez swoją krew uwolnił
nas od naszych grzechów, * Jemu chwała i moc na wieki
wieków. / Alleluja.
K. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umar
łych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim, w. Je
mu chwała.
II C z y t a n i e

Homilia paschalna starożytnego autora
(PG 59, 723-724)
Pascha duchowa

Poniedziałek
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Uczciliśmy uroczystym obchodem Paschę będącą przy
czyną zbawienia wszystkich ludzi począwszy od pierwsze
go człowieka, który również dostąpił jej skutków i został
przywrócony życiu.
Minione czasy i wydarzenia zostały ustanowione jako
obraz i zapowiedź rzeczywistości wiecznych, krył się bo
wiem w nich zarys prawdy teraz nam objawionej. Obecnie
jednak, gdy prawda została nam dana, obraz musi ustą
pić, albowiem gdy król przybywa, to nikt nie opuszcza go
żywego, aby czcić jego obraz.
Tu dostrzegamy jasno różnicę pomiędzy obrazem
a prawdą: obraz ukazywał nam zachowanie przy życiu
doczesnym pierworodnych Izraela, natomiast prawda
przynosi wszystkim ludziom życie wiekuiste.
Nic w tym wielkiego, jeśli do czasu tylko ujdzie śmierci
ten, kto i tak wkrótce potem ma umrzeć; natomiast wielką
jest rzeczą ujść śmierci na zawsze, a to właśnie stało się
naszym udziałem, ponieważ dla nas Chrystus został zło
żony w ofierze jako nasza Pascha.
Już sama nazwa tego święta wskazuje na jego znacze
nie, jeśli rozpatrzymy prawdę w niej zawartą. Słowo
„Pascha” oznacza przejście anioła zagłady, który pozabi
jał pierworodnych Egiptu, a ominął domy Hebrajczyków.
Owo Przejście anioła zagłady stało się prawdą w odniesie
niu do nas, bo pozostawił nas nietkniętych i wskrzeszo
nych przez Chrystusa do życia wiecznego.
Pascha i ocalenie pierworodnych były uważane za
początek nowego roku. Cóż to znaczy gdy staramy się
zrozumieć prawdę? Oznacza to, że również dla nas ofiara
prawdziwej Paschy stanowi początek życia wiecznego.
Rok bowiem jest symbolem trwania, bo tworzy jak
gdyby zamknięty krąg, wciąż się powtarzający i nie mający
końca. Lecz Chrystus, Ojciec przyszłego wieku, został za
nas złożony w ofierze i przekreślił nasze dawne życie,
a w wodach odrodzenia, przez podobieństwo Jego śmierci
i zmartwychwstania, dał nam początek nowego życia.
A więc niech każdy wie, że ofiara paschalna została
złożona za niego i że początek życia liczy się dla niego od
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chwili, w której Chrystus za niego się ofiarował. Wtedy zaś
zostaje ona za niego złożona, kiedy świadomy tej łaski,
rozumie, że dzięki tej ofierze został zrodzony do życia.
Wiedząc zaś o tym, niech każdy spieszy przyjąć ten
początek życia nowego i niech już nie powraca do życia
dawnego, któremu został położony kres. Bo „jeżeli umar
liśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?”
por. 1 Kor 5, 7-8; R z 4, 25

R e spo n so r iu m

w. Odrzućcie dawne grzechy | i zacznijcie nowe ży
cie; / Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza
Pascha; * Przeto świętujmy w Panu. / Alleluja.
K. On został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony
z martwych dla naszego usprawiedliwienia, w. Przeto.
Modlitwa jak w Jutrzni.
J U T R Z N IA
R z 10, 8b-10

C zy ta n ie

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiąg
niesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
R esponsorium

krótkie

Powstał z grobu Chrystus. * Alleluja, alleluja,
w. Powstał z grobu. K. Który za nas umarł na krzyżu,
w. Alleluja, alleluja. K Chwała Ojcu. w. Powstał z grobu.
Ant. do pieśni Zachariasza Zaprawdę, zaprawdę po
wiadam wam, * jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, / nie
może ujrzeć królestwa Bożego. / Alleluja.
K.

P rośby

Z ufnością módlmy się do Boga Ojca, któremu Jezus
Chrystus przyniósł chwałę przez swoją śmierć i zmar
twychwstanie:
Oświeć nas, Panie, blaskiem swej światłości.
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Boże, Ojcze światłości, Ty opromieniłeś świat blaskiem
chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa,
rozjaśnij dzisiaj nasze umysły światłem wiary.
Ty przez zmartwychwstanie swojego Syna otwarłeś lu
dziom bramę wieczności,
wśród dzisiejszych trudów zachowaj w nas nadzieję
wiecznego życia.
Ty przez swego zmartwychwstałego Syna posłałeś na
świat Ducha Świętego,
rozpal nasze serca ogniem swej miłości.
Ty wydałeś swojego Syna na śmierć, aby nas wyzwolić,
spraw, aby On był dla nas dzisiaj zbawieniem i od
kupieniem.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie
nazywać Ojcem, | umocnij w naszych sercach ducha
przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane
nam dziedzictwo. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Hymn

s

.

427.

Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Powyższej antyfony używa się przez cały Okres Wielkanoc
ny, z wyjątkiem oficjów z antyfoną własną.

Modlitwa przedpołudniowa
C zytanie

por. A p 1, 17 c - 18

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
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Modlitwa południowa
C zy ta n ie

p o r . K o l 2, 9. lOa. 12

W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystusem
zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim zosta
liście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił.
K. Uradowali s ię uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

2 Tm 2, 8. 11

C z y t a n ie

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. N auka to
zasługująca na wiarę; jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
NIESZPORY
C zy t a n ie

Hbr

8,

lb-3a

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawi
cy -tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie
przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany
jest do składania darów i ofiar.
R espo n so r iu m k r ó t k ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja. W U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.
Ant. d o pieśni Maryi To, co się z ciała narodziło, jest
ciałem, * a to, co się narodziło z Ducha, jest duchem. /
Alleluja.
K.
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P rośby

Z radością błagajmy Chrystusa Pana, który opromienił
świat blaskiem swego zmartwychwstania:
Wysłuchaj nas, Chryste, życie nasze.
Panie Jezu Chryste, Ty towarzyszyłeś swoim uczniom
w drodze do Emaus,
bądź zawsze ze swoim Kościołem pielgrzymującym na
ziemi.
Nie dopuść, abyśmy mieli serca leniwe do wierzenia,
lecz spraw, byśmy wyznawali Ciebie jako zwycięzcę
śmierci.
Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nie rozpoznali Ciebie
w drodze,
objaw im siebie, aby Cię przyjęli jako Zbawiciela.
Ty przez ofiarę krzyża pojednałeś wszystkich ludzi,
obdarz narody całego świata jednością i pokojem.
Sędzio żywych i umarłych,
odpuść grzechy zmarłym, którzy w Ciebie wierzyli.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

W TOREK
GODZINA CZYTAŃ
K. Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie

umiera. Alleluja.
w. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

2, 1-11

Do Kościołów w Efezie i Smyrnie
Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: „Anio
łowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który
trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się
przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że
złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy
17 L G II
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zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich
znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpie
nie dla imienia mego - niezmordowany. Ale mam przeciw
tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamię
taj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny
podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik
twój z jego miejsca, jeśli się nic nawrócisz. Ale masz tę
zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to
czynów i ja nienawidzę.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia,
które jest w raju Boga.
Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierw
szy i Ostatni, który był martwy, a ożył:
Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty,
i znam obelgę wyrządzoną przez tych, co sami siebie
zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł
ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście
próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez
dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec
życia.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrzą
dzi szkody".
Ap 2, 10. 11; Syr 4, 28
w. Bądź wierny aż do śmierci, t a dam ci wieniec ży
cia. * Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi
szkody. / Alleluja.
K. Aż do śmierci zmagaj się o prawdę, a Pan Bóg
będzie walczył za ciebie, w. Zwycięzcy.
R e spo n so r iu m

II C z y t a n i e

Z dzieła św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe, Do Monima
(księga 2, 11-12)
Sakrament jedności i miłości

Wtorek
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Duchowa budowla Ciała Chrystusowego wzrasta przez
miłość, ponieważ, jak mówi święty Piotr, „żywe kamienie
wznoszą się jako duchowa świątynia, by stanowić święte
kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych
Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Otóż wzrasta ona zwłasz
cza wtedy, gdy to Ciało Chrystusa, którym jest Kościół,
składa w ofierze sakramentu chleba i wina samo Ciało
i Krew Chrystusa, albowiem „Kielich, z którego pijemy,
jest udziałem we Krwi Chrystusa, a Chleb, który łamie
my, jest udziałem w Ciele Chrystusa; ponieważ jeden jest
chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy
bowiem bierzemy z tego samego chleba”.
Prosimy więc, aby ta sama łaska, która sprawia, że
Kościół staje się Ciałem Chrystusa, sprawiła i to, by wszy
stkie członki wspólnoty miłości pozostawały zwarte w jed
ności ciała.
I słusznier prosimy, aby to się w nas spełniło za sprawą
tego Ducha Świętego, który jest jednym Duchem Ojca i Sy
na, albowiem owa jedność, równość i miłość, którą w swej
naturze jest Trójca Święta, jeden, jedyny i prawdziwy Bóg,
swym niepodzielnym działaniem uświęca tych, których
przybiera za dzieci, „bo miłość Boża jest rozlana w naszych
sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany”.
Duch Święty jest jednym Duchem Ojca i Syna. On
działa w tych, którym daje łaskę synostwa Bożego, tak jak
działał w tych, o których mówią Dzieje Apostolskie, że
otrzymali jednego Ducha. O nich jest tam powiedziane, że
„jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzą
cych”. Jedno serce i jednego ducha dał wszystkim wierzą
cym w Boga Ten, który jest jednym Duchem Ojca i Syna,
i jednym Bogiem razem z Ojcem i Synem.
Dlatego też Apostoł Paweł upomina Efezjan, aby z całą
gorliwością zachowywali ową jedność ducha i więź pokoju.
„Zaklinam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali
w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani,
z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie na
wzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzię
ki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch”.
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Bóg strzeże miłości rozlanej w Kościele przez Ducha
Świętego, i sprawia, że staje się on ofiarą Bogu miłą. Oby
Kościół mógł zawsze otrzymywać tę łaskę duchowej mi
łości i przez nią stawać się ofiarą żywą, świętą, podoba
jącą się Bogu.
J 17, 20. 21. 22. 18

R espo n so r iu m

w. Za nimi proszę, t aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie; / i także chwałę, którą
Mi dałeś, przekazałem im, * Aby stanowili jedno, tak jak
My jedno stanowimy. / Alleluja.
K. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat
posłałem, w. Aby stanowili.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU TRZN IA
C z y t a n ie

Dz

13, 30-33

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed
ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obiet
nicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich
dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psal
mie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zro
dził.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja, w. Chrystus prawdziwie. K. I zajaśniał przed swo
im ludem. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chry
stus prawdziwie.
Ant. do pieśni Zachariasza Jam jest Alfa i Omega, *
Pierwszy i Ostatni; / Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawi
da, Gwiazda świecąca, poranna. / Alleluja.
K.

Wtorek
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Prośby

Z wdzięcznością wołajmy do Boga Ojca, którego Syn jako
niepokalany Baranek gładzi grzechy świata i obdarza
nas życiem:
Boże, Ty ożywiasz wszystko, daj nam nowe życie.
Boże, dawco życia, pamiętaj o męce i zmartwychwstaniu
Baranka zabitego na krzyżu;
usłysz Jego wołanie, z jakim zawsze wstawia się za
nami.
Spraw, abyśmy usuwali z naszego postępowania złość
i przewrotność,
a żyli w szczerości i prawdzie Chrystusa.
Dopomóż nam dzisiaj odrzucić grzech niezgody i niena
wiści,
uczyń nas bardziej wrażliwymi na potrzeby braci.
Napełnij nas duchem Ewangelii,
abyśmy dzisiaj i zawsze postępowali zgodnie z Twymi
przykazaniami.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty w sakramentach wielkanoc
nych dałeś nam zadatek nowego życia, t spraw, abyśmy
głosili moc Chrystusa zmartwychwstałego * i mogli uczest
niczyć w Jego chwale. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie

por. D z 4, 11-12

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym in
nym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żad
nego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
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Modlitwa południowa
p o r. 1 P 3, 21-22a

C z y ta n ie

Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu cie
lesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre
sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który jest po prawicy Bożej.
Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
K.

Modlitwa popołudniowa
C zy ta n ie

K o l 3, 1-2

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y

1 P 2, 4-5

C zy ta n ie

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Czy serce w nas nie pałało, * gdy
Jezus rozmawiał z nami w drodze? / Alleluja.
K.
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Pró sby

Zanieśmy usilne prośby do Chrystusa, który przez swe
zmartwychwstanie umocnił nadzieję swojego ludu:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Panie Jezu, z Twojego otwartego boku wypłynęła krew
i woda,
spraw, aby Kościół był dla Ciebie Oblubienicą bez
skazy.
Najwyższy Pasterzu, Ty po swym zmartwychwstaniu po
leciłeś Piotrowi, wyznającemu miłość ku Tobie, aby
pasł Twoje owce,
umacniaj zawsze miłość i apostolską gorliwość nasze
go papieża N.
Ty sprawiłeś, że uczniowie łowiący ryby dokonali obfitego
połowu,
poślij Kościołowi pracowników, aby przedłużali misję
Apostołów.
Ty na brzegu morza przygotowałeś uczniom chleb i rybę
do spożycia,
nie dozwól, aby ludzie z naszej winy ginęli z głodu.
Jezu, nowy Adamie i Duchu ożywiający, przemień umar
łych na swoje podobieństwo,
aby osiągnęli pełny udział w Twojej radości.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRODA
G O D Z IN A CZYTA Ń
K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja.
W. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku

Bogu. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
Do Kościołów w Pergamonie i Tiatyrze

2, 12-29
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Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: „Anio
łowi Kościoła w Pergamonie napisz: To mówi Ten, który
ma miecz obosieczny, ostry.
Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana,
a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś,
nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który
został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan. Ale mam
nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają
nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć sy
nom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar
składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także
masz takich, co się trzymają nauki nikolaitów. Nawróć się
zatem! Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie niebawem i będę
z nimi walczył mieczem moich ust.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały
kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt
nie zna prócz tego, kto je otrzymuje.
Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn
Boży, Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego
podobne są do drogocennego metalu.
Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wy
trwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych,
ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście
Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwo
dzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary
składane bożkom. Dałem jej czas, by się mogła nawrócić,
a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto
rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą
w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą;
i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają,
że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu
z was według waszych czynów.
Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim,
co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali
„głębin szatana”; nie nakładam na was nowego brzemie
nia, to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwy
cięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam
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władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł; jak
naczynie gliniane będą rozbici - jak i Ja to wziąłem od
mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów” .
R esponsorium

A p 2, 18. 23; 22, 12

w. To mówi Syn Boży, f Ten, który ma oczy jak
płomień ognia: / Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca, *
I dam każdemu z was według waszych czynów. / Alleluja.
K. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną.
w. I dam.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 12 o Męce, 3, 6-7)
Chrystus żyje w swoim Kościele
Jest rzeczą oczywistą, umiłowani, że Syn Boży przyjąwszy ludzką naturę połączył ją z sobą tak dalece, że nie
tylko w Nim jako człowieku, pierworodnym całego stwo
rzenia, ale i we wszystkich Jego świętych jest jeden i ten
sam Chrystus, bo nie można oddzielić głowy od członków
ani członków od głowy.
Oczywiście, Bóg będzie wszystkim we wszystkich do
piero w życiu wiecznym, a nie w tym doczesnym; a jednak
nawet i teraz nie opuszcza Pan nigdy swojej świątyni,
w której przebywa, a którą jest Kościół. On sam nam to
obiecał, kiedy powiedział: „A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni aż do skończenia świata”.
A więc to wszystko, co Syn Boży uczynił i czego
nauczał dla zbawienia świata, znamy nie tylko z dziejów
przeszłych wydarzeń, lecz poznajemy w Jego mocy dzia
łającej obecnie.
To On, zrodzony z Matki Dziewicy za sprawą Ducha
Świętego, tym samym Duchem napełnia nieskalany swój
Kościół, który przez chrzest rodzi Bogu niezliczone po
tomstwo synów. O nich powiedziano: „Którzy ani z krwi,
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ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się naro
dzili” .
W Nim otrzymuje błogosławieństwo przybrania ród
Abrahama na całym świecie, bo ten patriarcha staje się
ojcem ludów dzięki temu, że synowie obietnicy rodzą się
z wiary, a nie z ciała.
To On, Chrystus, tworzy jedną świętą owczarnię ze
wszystkich plemion i narodów, jakie są pod słońcem,
żadnego z nich nie wyłączając, i tak codziennie spełnia to,
co obiecał: „Mam także inne owce, które nie są z tej
owczarni. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać mego
głosu, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”.
Choć przede wszystkim do Piotra Pan powiedział:
„Paś owce moje”, to jednak On sam prowadzi wszystkich
pasterzy, a ktokolwiek przystępuje do tej skały, otrzymuje
pożywienie na żyznych i soczystych pastwiskach. Tak więc
niezliczone mnóstwo owiec krzepi się pełnością Jego miłoś
ci i nie wahają się one oddać życie za swego Pasterza, jak
On, Dobry Pasterz, zechciał oddać życie za swoje owce.
W Jego cierpieniach mają udział nie tylko chwalebni
i niezłomni męczennicy, ale także wszyscy wierni, którzy
w Nim odrodzeni, stają się nowymi ludźmi.
To jest przyczyną, że należycie przeżywamy Paschę
naszego Pana, na przaśnym chlebie szczerości i prawdy,
gdy jako nowe stworzenie, wyzbywszy się starego kwasu
przewrotności żywimy się i poimy samym Panem.
Bo mając udział w Ciele i Krwi Chrystusa, przemienia
my się w Tego, którego pożywamy. Mamy więc stale nosić
w naszym ciele i duchu Tego, w którym umarliśmy i zo
staliśmy pogrzebani, lecz również powstaliśmy z martwych.
R esponsorium

J

10, 14; E z 34, 11-13

w. Ja jestem t dobrym pasterzem * I znam owce moje,
a moje Mnie znają. / Alleluja.
K. Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał
o nie pieczę, i wyprowadzę je spomiędzy narodów i paść je
będę. w. i znam.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JU T R Z N IA

Rz 6, 8-11
Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to. że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.

C zy tan ie

R esponsorium

krótkie

k. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I nas wskrzesi swoją mocą. w. Alleluja, alle
luja. k. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.
Ant. do pieśni Zachariasza Tak Bóg umiłował świat, *
że dał swojego Syna Jednorodzonego, / aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, / ale miał życie wieczne.
Alleluja.
P rośby

Skierujmy nasze błagania do Boga, który sprawił, że
zmartwychwstały Chrystus ukazał się Apostołom:
Oświeć nas, Panie, chwalą Chrystusa.
Boże, Ojcze światłości, z wdzięcznością wielbimy Cię za
to, żc nas wezwałeś do swojego przedziwnego światła,
abyśmy dostąpili Twego miłosierdzia.
Mocą Ducha Świętego oczyszczaj i wspieraj wysiłki ludz
kiej rodziny,
która pragnie uczynić swe życie bardziej godnym
człowieka.
Spraw, niech przez nasze oddanie w służbie bliźnim
cała ludzkość stanie się darem miłym Tobie.
Gdy rozpoczyna się nowy dzień, napełnij nas, Panie,
swoim zmiłowaniem,
abyśmy dzisiaj z radością głosili Twoją chwałę.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać miste
rium paschalne, dzięki któremu człowiek odzyskał utra
coną godność i nadzieję zmartwychwstania, | pokornie
Cię prosimy, * spraw, abyśmy przez wytrwałą miłość
osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

4, 24-25
Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa,
naszego Pana. On to został wydany za nasze grzechy
i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
C zy tan ie

K.
W.

por. R z

Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa

1 J 5, 5-6a
Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w . Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C zy tan ie

Modlitwa popołudniowa

por. Ef 4, 23-24
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyo
bleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
C zy tan ie

Modlitwa jak w Jutrzni.
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N IE S Z P O R Y

Hbr 7, 24-27

Czy tan ie

Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nie
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze
żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskala
nego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego po
nad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni
arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
R espo nso rium

k r ó tk ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w . Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Kto spełnia wymagania praw
dy, * zbliża się do światła, / aby się okazało, że jego
uczynki są dokonane w Bogu. / Alleluja.
K.

P rośby

Zanośmy pokorne prośby do Boga, który w swoim zmar
twychwstałym Synu obdarzył nas wiecznym życiem:
Przez zwycięstwo Chrystusa zbaw odkupionych.
Boże ojców naszych, Ty wskrzesiłeś z martwych i otoczy
łeś chwałą swego Syna Jezusa,
pobudź nas do prawdziwej pokuty, abyśmy postępo
wali w nowości życia.
Byliśmy jak zbłąkane owce, a Ty nas przyprowadziłeś do
Chrystusa, Pasterza i Stróża dusz naszych,
zachowaj nas w wierności dzięki trosce pasterzy Koś
cioła.
Ty wybrałeś pierwszych uczniów swego Syna spośród
narodu żydowskiego,
objaw synom Izraela obietnicę, jaką dałeś ich ojcom.
Pamiętaj o wszystkich opuszczonych, sierotach i wdowach,
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nie pozostawiaj bez opieki tych, którzy przez śmierć
Twego Syna zostali z Tobą pojednani.
Ty powołałeś do siebie Szczepana, który wyznał, że widzi
Jezusa stojącego po Twojej prawicy,
przyjmij naszych zmarłych, którzy Ciebie oczekiwali
z wiarą i miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
G O D Z IN A CZYTA Ń

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja,
w. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.
1 C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

3, 1-22

Do Kościołów w Sardes, Filadelfii i Laodycei
Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie: Anio
łowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma
Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:
Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz,
a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która
miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskona
łymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usły
szałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie
będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której go
dzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób,
co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli,
bo są godni.
Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia
imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim
Ojcem i Jego aniołami.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów.
Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Świę
ty. Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co
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otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie
otwiera.
Znam twoje czyny. Oto postawiłem w darze przed
tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty
chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie
zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję ludzi z synagogi
szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Ży
dami, a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą
i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja
cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwa
łości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na
cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców
ziemi. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, by nikt
twego wieńca nie zabrał!
Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego
napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem,
co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów.
Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen,
Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimjiy albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ty
bowiem mówisz: „Jestem bogaty” i „wzbogaciłem się”
i „niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś
nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.
Radzę ci kupić u Mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś
się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła
się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia
twych oczu, byś widział.
Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź
więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam
zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem
i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
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Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do
Kościołów.
R e spo n so r iu m

A p 3, 20; 2, 7

w. Jeśli kto posłyszy | mój głos i drzwi otworzy, * Wej
dę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. / Alleluja.
K. Zwycięzcy dam spożywać owoc z drzewa życia,
które jest w raju Boga. W. Wejdę.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Gaudencjusza, biskupa Bresci
(Traktat 2)
Dziedziczny dar Nowego Przymierza
Niebiańska ofiara ustanowiona przez Chrystusa jest
prawdziwym darem, który dziedziczą uczestnicy Jego
Nowego Przymierza. Chrystus ją pozostawił jako rękoj
mię swojej obecności tej nocy, kiedy miał być wydany na
ukrzyżowanie.
Jest ona pokarmem danym nam na drogę. Ma nas
żywić i podtrzymywać na tej drodze życia, dopóki, po
odejściu z tego świata, nie dojdziemy do Pana, gdyż On
sam powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywać mego
Ciała i nie będziecie pili Krwi mojej, nie będziecie mieli
życia w sobie”.
Chrystus chciał, aby Jego dobrodziejstwa zawsze
pozostawały wśród nas; chciał też, by dusze odkupione
Jego drogocenną Krwią, mogły być nieustannie uświęca
ne pamiątką Jego męki. Dlatego poleca wiernym ucz
niom, których ustanowił pierwszymi kapłanami swojego
Kościoła, by nie przestawali sprawować tych tajemnic
życia wiecznego. A więc jest rzeczą konieczną, by były one
odprawiane przez wszystkich kapłanów we wszystkich
kościołach na całym świecie, aż znowu Chrystus nadejdzie
na niebiosach. W ten sposób zarówno kapłani, jak i rzesze
wiernych mają codziennie przed oczyma obraz męki Pa
na. A dotykając jej i przyjmując ustami i sercem zacho
wajmy niezatartą pamięć naszego odkupienia.
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Chleb powstaje z wielu ziaren pszenicy. Miele się je na
mąkę; rozrabia z wodą i wypieka na ogniu. Słusznie
można się w tym dopatrywać wyobrażenia Ciała Chry
stusowego: powstaje ono z wielości całego rodzaju ludz
kiego jako jedno ciało, a doprowadza je do doskonałości
ogień Ducha Świętego.
Chrystus bowiem narodził się z Ducha Świętego,
a ponieważ miał wypełnić wszystko, co sprawiedliwe,
wszedł do wody chrzcielnej, aby ją uświęcić. Następnie,
pełen Ducha Świętego, który na Niego zstąpił w postaci
gołębicy, wyszedł z Jordanu. Świadczy o tym Ewange
lista: „Pełen Ducha Świętego, wyszedł Jezus z Jordanu”.
Podobnie ma się rzecz z winem Krwi Chrystusa; ze
brane z wielu latorośli winnicy przez Niego zasadzonej
i wyciśnięte w tłoczni krzyża, wzbiera i pieni się swoją
mocą w obszernych naczyniach serc wiernych, którzy ją
przyjmują.
Rozważcie z nami tę zbawienną Ofiarę Paschy wy,
którzy wyszliście z mocy Egiptu i faraona, to jest szatana,
z sercem przepełnionym gorącym pragnieniem, aby Pan
nasz Jezus Chrystus, który - jak wierzymy - jest obecny
w swoich sakramentach, uświęcił głębiny dusz naszych;
Jego moc niewysłowiona trwa po wszystkie wieki.
r

Łk 22, 19; J 6, 58

R e spo n so r iu m

W. Jezus wziął chleb, | odmówiwszy dziękczynienie

połamał go i podał uczniom mówiąc: * To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane. / To czyńcie na moją pamiąt
kę. / Alleluja.
K. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. w. To jest.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA

Rz 8, 10-11
Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podle
ga śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszC z y t a n ie
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ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. w. Chrystus umarł. K. Aby panować nad żywymi
i umarłymi, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. Chrystus umarł.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Ojciec miłuje Syna * i
wszystko oddał w Jego ręce. / Alleluja.
Prośby

Z ufnością błagajmy Boga Ojca, który ustanowił Chrystu
sa sprawcą zmartwychwstania swoich dzieci i wołajmy:
Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.
Ty słupem ognia oświecałeś drogę swemu ludowi wędru
jącemu przez pustynię,
niech zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas dzisiaj
światłem życia.
Ty przez usta Mojżesza pouczyłeś swój lud na górze,
niech zmartwychwstały Chrystus kieruje nami dzisiaj
przez słowo życia.
Ty karmiłeś manną swój lud pielgrzymujący,
niech zmartwychwstały Chrystus umocni nas dzisiaj
chlebem życia.
Ty dałeś swemu ludowi do picia wodę wyprowadzoną ze
skały,
przez swego zmartwychwstałego Syna udziel nam
dzisiaj Ducha życia.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy
z wielkanocnych misteriów, * przynosiła owoce w ciągu
całego naszego życia. Przez naszego Pana.

Czwartek

531

M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

1 Kor 12, 13
Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
C zy tan ie

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C zy ta n ie

T t 3, 5b-7

Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawie
dliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia
wiecznego.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

por. Kol 1, 12-14
Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiło
wanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszcze
nie grzechów.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
C z y ta n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
C z y ta n ie

1 P 3, 18. 22

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
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jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R esponsorium

krótkie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja. W U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
K.

Ant. do pieśni Maryi Kto wierzy w Syna Bożego, * ten
ma życie wieczne. / Alleluja.
Prośby

W Chrystusie Bóg Ojciec dał nam rękojmię wszelkiej
nadziei i powstania z martwych. Wołajmy z radością
na Jego cześć i błagajmy:
Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.
Panie Jezu, Ty przez własną krew i zmartwychwstanie
wszedłeś do niebiańskiego przybytku,
wprowadź nas z Tobą do chwały Ojca.
Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę uczniów
i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicie
lami Twojej Ewangelii.
Ty przez zmartwychwstanie stałeś się naszym pokojem
i pojednaniem,
spraw, aby ochrzczeni złączyli się w doskonałej wspól
nocie wiary i miłości.
Ty mocą swego zmartwychwstania uzdrowiłeś chromego
przy bramie świątyni,
wejrzyj na chorych i okaż w nich swoją chwałę.
Ty pierwszy spośród ludzi odniosłeś zwycięstwo nad
śmiercią,
daj udział w chwale zmartwychwstania tym, którzy
w Tobie pokładali nadzieję.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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P IĄ T E K
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
W. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

4, 1-11

Oglądanie Boga
Ja, Jan, ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos,
ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze
mną, powiedział: „Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem
musi się stać”.
Doznałem natychmiast zachwycenia. A oto w niebie
stał tron i na tronie ktoś zasiadał. A Zasiadający był
podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza
dokoła tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła
tronu: dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu
czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty,
a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą
błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem
lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga.
Przed tronem - niby szklane morze podobne do kry
ształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta
pełne oczu z przodu i z tyłu: Zwierzę pierwsze podobne do
lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie
mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte po
dobne do orła w locie.
Cztery Zwierzęta, a każde z nich ma po sześć skrzydeł,
dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają spoczynku,
mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg
wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi.
A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dzięk
czynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki
wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki
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wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: „G o
dzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć,
i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twojej woli
istniało i zostało stworzone”.
A p 4, 8; Iz 6, 3

R espo n so r iu m
r

r

r

Święty, f Święty, Święty Pan Bóg wszechmogący, /
Który był i Który jest, i Który przychodzi. * Cała ziemia
pełna jest Jego chwały. / Alleluja.
K. Serafiny wołały
jeden do drugiego: Święty, Święty,
r
__
Święty jest Pan Zastępów, w. Cała ziemia.
W.

II C z y t a n i e
Kazanie św. Teodora Studyty
(Kazanie na cześć krzyża św.)
Drogocenny i życiodajny krzyż Chrystusowy
O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wsa
niałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, w którym zmiesza
ne było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu
i smaku.
Bo drzewo krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie
mrok, ale światłość; nie wyrzuca z raju, lecz do niego
wprowadza. Chrystus wstąpił na to drzewo jak na rydwan
królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną i wy
zwolił ludzkość z okrutnej niewoli.
Na tym drzewie Pan się ukazał jako najznakomitszy
wojownik; Jego ręce, nogi i bok zostały zranione w boju,
lecz przez nic uleczył rany grzechów, zadane naszej natu
rze przez przewrotnego węża.
Niegdyś drzewo przyniosło nam śmierć, teraz dzięki
drzewu odzyskaliśmy życie; niegdyś przez drzewo zosta
liśmy zwiedzeni, teraz na drzewie odtrąciliśmy starodaw
nego węża. Zaiste, nowa to i niesłychana zamiana: życie
dane w miejsce śmierci, nieskazitelność zamiast skazitelności, chwała przyznana zamiast hańby.
Jakże słusznie woła święty Apostoł: „Co do mnie, nie
daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko
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z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”. Bo
owa najwyższa mądrość, która niby kwiat rozkwitła na
krzyżu, ujawniła próżne przechwałki mądrości tego świata
i głupią pychę. A różnorakie dobra, biorące swój początek
z krzyża, zniszczyły zarodki zła i przewrotności.
Od początku świata tylko obrazy i zapowiedzi tego
drzewa krzyża oznaczały i wskazywały na przyszłe wielkie
cuda. Niech więc patrzy każdy, którego ogarnia pragnie
nie wiedzy! Czyż nie za sprawą Bożą uniknął Noe zagłady
w wodach potopu, gdy schronił się w arce z kruchego
drzewa razem ze swoimi synami, z żoną i żonami swoich
synów oraz ze zwierzętami wszystkich gatunków?
A cóż powiemy o lasce Mojżesza? Czyż i ona nie była
obrazem krzyża? Na jej skinienie wody zamieniły się
w krew; owa laska pożarła węże wróżbitów egipskich; to
znowu uderzeniem jej rozdzielił morze, a następnie zwró
cił fale na swoje miejsce i zatopiły wrogów, ocalając lud
wybrany.
Także laska Aarona była obrazem krzyża; w jeden
dzień zakwitła i wskazała prawowitego kapłana.
Również Abraham wskazywał na drzewo krzyża, gdy
swojego związanego syna położył na stosie drzewa. Na
krzyżu śmierć została zniweczona, Adam zaś przywróco
ny życiu. Krzyżem się chlubi każdy Apostoł, krzyż przy
nosi wieniec chwały każdemu męczennikowi, krzyżem jest
uświęcony każdy sprawiedliwy. Dzięki krzyżowi przyoble
kamy się w Chrystusa i porzucamy starego człowieka. Przez
krzyż zostaliśmy zgromadzeni w jedną owczarnię jako owce
Chrystusa i przeznaczeni do niebiańskiej owczarni.
R e spo n so r iu m

w Oto drzewo najszlachetniejsze t zasadzone w środku
raju, * Na nim Zbawiciel śmiercią własną pokonał śmierć
naszą. / Alleluja.
K. Krzyż się wznosi ponad wszystkie drzewa, w. Na
nim.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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C z y t a n ie

D z 5, 30-32

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelo
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. w. Chrystus cierpiał. K. Aby wejść do swojej chwały,
w Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus cierpiał.

Ant. do pieśni Zachariasza Jezus wziął chleby * i od
mówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. / Alleluja.
P rośby

Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wskrzesił Chrystusa
z martwych. On też przywróci do życia nasze śmiertel
ne ciała. Zanośmy więc do Niego pokorne prośby:
Obdarz nas życiem przez Ducha Świętego.
Ojcze święty, Ty przyjąłeś ofiarę swego Syna, wskrzesza
jąc Go z martwych,
przyjmij naszą dzisiejszą ofiarę i doprowadź nas do
wiecznego życia.
Wejrzyj łaskawie na nasze czyny,
oby przyniosły Ci chwałę, a nam wszystkim uświę
cenie.
Niech nasza praca nie będzie dziś daremna, lecz służy
pożytkowi wszystkich ludzi,
abyśmy zasłużyli na osiągnięcie Twego królestwa.
Otwórz dzisiaj nasze oczy i serca na potrzeby braci,
abyśmy się wzajemnie miłowali i sobie służyli.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na
drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, t spraw,
abyśmy wiernie Tobie służyli * i dostąpili łaski zmar
twychwstania. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C zy ta n ie

D z 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżo
wali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ga 3, 27-28
Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteś
cie kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C zy ta n ie

Modlitwa popołudniowa
C zy ta n ie

1 Kor 5, 7-8

Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem,
jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy świę
to nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i prze
wrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY

Hbr 5, 8-10
Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na
wzór Melchizedeka.
C z y ta n ie

R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. Ura
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Przez swoją mękę na krzyżu *
Jezus zwyciężył piekło / i z wielką mocą zmartwychwstał
dnia trzeciego. / Alleluja.
P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa, który jest źródłem wszelkiego
życia i świętości. Módlmy się do Niego i wołajmy:
Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.
Jezu Zbawicielu, Ty poniosłeś śmierć na ciele, lecz zosta
łeś powołany do życia przez Ducha,
daj, abyśmy umierali dla grzechu i żyli mocą Ducha.
Ty posłałeś uczniów na cały świat, aby przepowiadali
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
spraw, aby ci, którzy głoszą Twoje słowo, postępowali
według wymagań Ducha.
Tobie została powierzona wszelka władza na niebie i na
ziemi, abyś dał świadectwo prawdzie,
zachowaj w duchu prawdy serca tych, którzy nami
rządzą.
Ty wszystko odnawiasz i nakazujesz nam czuwać, dopóki
nie przyjdzie Twoje królestwo,
pomóż nam, oczekującym nowego nieba i nowej ziemi,
tym gorliwiej zabiegać o ulepszenie obecnego świata.
Ty zstąpiłeś do otchłani, aby zwiastować Dobrą Nowinę,
bądź radością i nadzieją naszych zmarłych.
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Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA
GODZINA CZYTAŃ

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.
w. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

5, 1-14

Oglądanie Baranka
Ja, Jan, ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na
tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczę
towaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła,
obwieszczającego głosem donośnym: „Kto godzien jest
otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?” A nie mógł nikt,
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi ani
na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł
się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi
do mnie jeden ze Starców: „Przestań płakać. Oto zwycię
żył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy
księgę i siedem jej pieczęci” .
I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a krę
giem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał
siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Du
chów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł, i z pra
wicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.
A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu
czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając
harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy
świętych. I taką nową pieśń śpiewają: „Godzien jesteś
wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity
i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia,
języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu
królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi”.
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I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła
tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady
miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym:
„Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo,
i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”.
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi,
i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa,
usłyszałem jak mówiło: „Zasiadającemu na tronie i Ba
rankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na
wieki wieków!” A czworo Zwierząt mówiło: „Amen!”
Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
R espo n so r iu m

A p 5, 9. 10

w. Godzien jesteś, Panie, f wziąć księgę i jej pieczęcie
otworzyć, bo zostałeś zabity * I nabyłeś nas Bogu krwią
Twoją. / Alleluja.
K. Uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego
Boga. w. I nabyłeś.
II C z y t a n i e

Z Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium
Soboru Watykańskiego II
(n r 5-6)

Boży plan zbawienia
Bóg, który „chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
i doszli do poznania prawdy”, „po rozlicznych i przeróż
nych sposobach, jakimi niegdyś mówił do ojców przez
proroków”, gdy nadeszła pełnia czasu, posłał swego Syna,
Słowo wcielone, namaszczone Duchem Świętym, dla ogło
szenia Ewangelii ubogim i uzdrawiania skruszonych ser
cem, jako lekarza ciał i dusz oraz Pośrednika między Bo
giem a ludźmi. Jego bowiem człowieczeństwo, zjednoczone
z osobą Słowa, było narzędziem naszego zbawienia. Dlate
go w Chrystusie dokonało się nasze całkowite pojednanie
z przebłaganym Bogiem i otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego.
Tego zaś dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwiel
bienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże
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spełnione wśród ludu Starego Testamentu, dokonał Chry
stus Pan głównie przez paschalne misterium swojej błogo
sławionej męki, zmartwychwstania i chwalebnego wniebo
wstąpienia. Przez to misterium umierając pokonał naszą
śmierć, a zmartwychwstając odnowił życie. Albowiem
z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się
przedziwny sakrament całego Kościoła.
Dlatego jak Ojciec posłał _Chrystusa, tak i On posłał
Apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko
po to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu stworzeniu
zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwych
wstaniem uwolnił nas z mocy szatana i od śmierci oraz
przeniósł do królestwa Ojca, lecz także po to, aby dzieło
zbawienia, które głoszą, sprawowali przez Ofiarę i sakra
menty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego.
I tak przez chrzest ludzie zostają wszczepieni w pas
chalne misterium Chrystusa: z Nim współumarli, współpogrzebani i współzmartwychwstali, otrzymują ducha
przybrania za dzieci, „w którym wołamy: Abba, Ojcze!”,
i tak stają się prawdziwymi czcicielami, jakich Ojciec szu
ka. Podobnie, ilekroć pożywają wieczerzę Pańską, śmierć
Pana zwiastują aż On przyjdzie. W sam przeto dzień
Zesłania Ducha Świętego, kiedy Kościół ukazał się świa
tu, „ci, którzy przyjęli mowę” Piotra, „zostali ochrzcze
ni”. „I trwali w nauce Apostołów i w uczestnictwie ła
mania chleba i w modlitwach... chwaląc Boga i zyskując
łaskę u całego ludu” .
Od tego czasu Kościół nigdy nie zaprzestał zbierać się
na odprawianie paschalnego misterium, czytając to, „co
było o Nim we wszystkich Pismach”, sprawując Euchary
stię, w której uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmierci,
i równocześnie składając dzięki „Bogu za niewysłowiony
dar” w Chrystusie Jezusie, „dla uwielbienia Jego chwały”.
r

R espo n so r iu m

J 15, 1. 5. 9

w. Ja jestem t prawdziwym krzewem winnym, wy
latoroślami. * Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, / ten
przynosi owoc obfity. / Alleluja.
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K. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowa
łem. Wytrwajcie w miłości mojej. w. Kto trwa.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C zy tan ie

R z 14, 7-9

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił
do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I wszystko poddał pod Jego stopy. w. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.

Ant. do pieśni Zachariasza Pokój wam, * nie bójcie
się, / to Ja jestem. / Alleluja.
Pro śby

Ze szczerą pobożnością wołajmy do Chrystusa, który
objawił nam wieczne życie:
Obdarz nas, Panie, laską zmartwychwstania.
Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj na lud swój, który rozpo
czyna nowy dzień,
nakarm go hojnie Twoim słowem i chlebem euchary
stycznym.
Nie dozwól, aby wilk nas porwał lub zatracił najemnik,
spraw, abyśmy wiernie słuchali Twojego głosu.
Ty wszędzie współdziałasz z tymi, którzy głoszą Twe
słowo i potwierdzasz ich mowę,
wspomóż nas, abyśmy dzisiaj dobrym życiem świad
czyli o Twoim zmartwychwstaniu.
Ty sam bądź naszą radością, której nikt nas nie zdoła
pozbawić,
abyśmy odrzucając smutek grzechu, pragnęli wiecz
nego życia.
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Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi, f wejrzyj łaskawie na wie
rzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

5, 10-11
Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyska
liśmy pojednanie.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C zy tan ie

Rz

Modlitwa południowa

1 K or 15, 20-22
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C zy ta n ie

Modlitwa popołudniowa
C zy tan ie

2 Kor 5, 14-15

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
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K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

3 NIEDZIELA W IE L K A N O C N A
III tydzień psałterza
I N IE S Z P O R Y

420.
1 ant. Pan jest wywyższony ponad wszystkie niebio
sa, * On podniósł z prochu nędzarza. / Alleluja.

Hym n

s

.

Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1027.
2 ant. Rozerwałeś, Panie, moje kajdany, * Tobie złożę

ofiarę pochwalną. / Alleluja.
3 ant. Trzeba było, aby Chrystus cierpiał * i tak wszedł

do swojej chwały. / Alleluja.
1 P 2, 9-10

C zy ta n ie

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka
płaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Zostań z nami, Panie, * bo ma się ku wieczo
rowi / i dzień się już nachylił. / Alleluja.
Rok B: Jezus stanął pośród uczniów * i rzekł do nich: /
Pokój wam. / Alleluja.
Rok C: Już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom * od
chwili swego zmartwychwstania. / Alleluja.
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P rośby

Chrystus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem; wo
łajmy do Niego z ufnością:
Miej nas w opiece, Synu Boga żywego.
Chryste, modlimy się za Twój Kościół powszechny,
uświęcaj go, aby Twoje królestwo umacniało się mię
dzy narodami.
Błagamy za tymi, których doświadcza choroba, smutek,
niewola i wygnanie,
bądź dla nich pocieszycielem i pomocą.
Modlimy się za błądzących,
udziel im łaski przebaczenia i przywróć radość nowe
go życia.
Nasz Zbawicielu, Ty zostałeś ukrzyżowany i powstałeś
z martwych, Ty przyjdziesz, aby świat sądzić,
miej litość nad nami grzesznymi.
Błagamy Cię za wszystkimi, którzy żyli na tym świecie
i odeszli od nas z nadzieją zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wier
nym, t zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się
z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, *
z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwsta
nia. Przez naszego Pana.
G O D Z IN A CZYTA Ń

Moje ciało rozkwitło na nowo. Alleluja,
w. Moją wolą będę wyznawał Pana. Alleluja.
K.

I C zytanie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

6, 1-17

Księga Boga otwarta przez Baranka
Ja, Jan, ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą
z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwie
rząt mówiące jakby głosem gromu: „Przyjdź!” I ujrzałem:
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oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu
wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać.
A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie
Zwierzę mówiące: „Przyjdź!” I wyszedł inny koń barwy
ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by
się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz.
A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie
Zwierzę mówiące: „Przyjdź!” I ujrzałem: a oto czarny
koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem
jakby głos pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: „Kwar
ta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara,
a nie krzywdź oliwy i wina!”
A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos
czwartego Zwierzęcia mówiącego: „Przyjdź!” I ujrzałem:
oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć,
i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą
częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem,
i przez dzikie zwierzęta.
A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem
dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie
mieli. I głosem donośnym tak zawołały: „Dokądże, Wład
co święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za
krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?” I dano
każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze
krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich
współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być za
bici.
I
ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stałosię
wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. 1 gwiazdy
spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe
wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedoj
rzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się
zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone.
A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i moż
ni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich
skał. I mówią do gór i do skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie
nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gnie
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wem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu,
a któż zdoła się ostać?”
Ap 6, 9. 10. 11

R espo n so r iu m

w. Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych, t I głosem
donośnym tak zawołały: / Dokądże nie będziesz wymie
rzał kary za krew naszą? I powiedziano im, * By jeszcze
krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich
bracia. / Alleluja.
K. I dano każdemu z nich białą szatę. w. By jeszcze.
II C z y t a n i e

Z pierwszej Apologii chrześcijan św. Justyna, męczennika
(rozdz. 66-67)

Sprawowanie Eucharystii
Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy,
że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony
w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grze
chów, i żyje tak, jak nauczał Chrystus.
Albowiem nie przyjmujemy tego pokarmu jak zwykły
chleb albo zwykły napój. Lecz jak za sprawą Słowa Bo
żego nasz Zbawiciel Jezus Chrystus stał się człowiekiem
i przybrał ciało i krew dla naszego zbawienia; tak po
karm, który stał się Eucharystią przez modlitwę zawie
rającą Jego własne słowa, dzięki przemianie odżywia na
sze ciało i krew naszą. Przekazano zaś nam w poucze
niu, że ów pokarm jest właśnie Ciałem i Krwią wcielonego
Jezusa.
Apostołowie w napisanych przez siebie pamiętnikach,
czyli Ewangeliach, podali nam, że takie przykazanie
otrzymali od Jezusa, który wziął chleb, dzięki składał
i rzekł: „To czyńcie na moją pamiątkę. To jest Ciało
moje”. Podobnie też wziął kielich, dzięki składał i rzekł:
„To jest Krew moja”. I rozdawał tylko im samym. Odtąd
więc czynimy to samo na Jego pamiątkę, a zamożniejsi
spośród nas wspierają tych wszystkich, którzy cierpią
niedostatek, i tak zawsze stanowimy jedno. I przy każdej

Godzina czytań

549

ofierze wielbimy Stwórcę wszechrzeczy przez Jego Syna,
Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Świętego.
A w dniu zwanym Dniem Słońca zbieramy się wszy
scy razem w jednym miejscu, czy to z miast, czy też ze wsi,
i czyta się wtedy pamiętniki apostolskie albo Pisma pro
rockie tak długo, jak na to czas pozwala.
Gdy zaś lektor skończy czytać, ten, który przewodni
czy, upomina nas i zachęca do wprowadzenia w życie tych
przepięknych pouczeń.
Następnie powstajemy z naszych miejsc i modlimy się;
po czym, jak to już powiedziano, gdy przestajemy się
modlić, przynoszą chleb oraz wino i wodę, a ten, który
przewodniczy, zanosi modlitwy dziękczynne, ile tylko mo
że, a lud odpowiada „Amen”. Wreszcie wszystkim obec
nym rozdaje się i rozdziela to, co się stało Eucharystią,
nieobecnym zaś rozsyła się ją przez diakonów.
Ci, którym się dobrze powodzi, dają dobrowolnie ze
swego, co tylko chcą, a wszystko, co się zbierze, składa się
na ręce przewodniczącego. On zaś przychodzi z pomocą
sierotom, wdowom i chorym, i tym wszystkim, którzy dla
jakiejkolwiek przyczyny cierpią niedostatek, a także więź
niom i przybyszom z dalekich stron; jednym słowem,
śpieszy on z pomocą wszystkim potrzebującym.
Dlatego zaś zbieramy się w Dniu Słońca, bo w tym
pierwszym dniu Bóg przemienił ciemności i materię i stwo
rzył świat. W tym też dniu zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Jezus Chrystus. W przeddzień bowiem dnia Saturna, został
On ukrzyżowany, a nazajutrz po owym dniu, czyli właśnie
w Dniu Słońca, objawił się Apostołom i uczniom oraz
pouczył ich o tym wszystkim, co właśnie przedstawiliśmy
Wam tutaj do rozważenia.
R esponsorium

w. Jezus t mając odejść z tego świata do Ojca, /
na pamiątkę swojej śmierci * Ustanowił sakrament Ciała
i Krwi swojej. / Alleluja.
K. Rozdając Ciało na pokarm, a Krew jako napój,
powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę, w. Ustanowił.
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H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Hym n

s.

425.

1 ant. Pan króluje, * oblókł się w majestat. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1033.
2 ant. Całe stworzenie dostąpi wyzwolenia, * aby

uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. / Alle
luja.
3 ant. Imię Pana zostało wywyższone * ponad niebo
i ziemię. / Alleluja.
C zy ta n ie

D z 10, 40-43

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. *
Alleluja, alleluja. W. Chryste. K. Ty prawdziwie zmar
twychwstałeś. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Chryste.
K.

Antyfona do pieśni Zachariasza
Rok A: Jezus, zaczynając od Mojżesza, * poprzez
wszystkich proroków wykładał uczniom, / co we wszy
stkich Pismach odnosiło się do Niego. / Alleluja.
Rok B: Trzeba było, aby Chrystus cierpiał * i trzeciego
dnia zmartwychwstał. / Alleluja.
Rok C: Gdy ranek zaświtał, * Jezus stanął na brzegu
wśród swoich uczniów. / Alleluja.

Modlitwa u’ ciągu dnia
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P rośby

Bóg Ojciec wskrzesił z martwych Chrystusa, dawcę życia,
i nas również wskrzesi swoją mocą, módlmy się więc
i wołajmy:
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.
Chryste, Ty jesteś światłością, która w ciemnościach
świeci, źródłem życia i naszego uświęcenia,
pomóż nam przeżyć ten dzień ku Twojej chwale.
Panie, Ty przeszedłeś drogę męki i krzyża,
spraw, abyśmy cierpiąc i umierając w zjednoczeniu
z Tobą, z Tobą również zostali wskrzeszeni.
Jezu, Synu Ojca, nasz Nauczycielu i Bracie, Ty nas usta
nowiłeś królestwem i kapłanami dla naszego Boga,
spraw, abyśmy z radością składali Tobie ofiarę uwiel
bienia.
Królu chwały, oczekujemy dnia Twego objawienia,
daj, abyśmy oglądali Twoje oblicze i byli podobni do
Ciebie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wier
nym, t zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się
z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, *
z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwsta
nia. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W CIĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

por. 1 Kor 15, 3b-5
Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy,
został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgod
nie z Pismem; i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

C zy t a n ie
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Modlitwa południowa
C zy tan ie

E f 2, 4-6

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie
Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

R z 6, 4

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
H y m n s. 420.

1 ant. Chrystus uwolnił świat od grzechów * i w niebie
zasiadł po prawicy Ojca. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1040.

2 ant. Pan zesłał odkupienie * swojemu ludowi. /
Alleluja.
3 ant. Alleluja. Zakrólował nasz Pan, * weselmy się
i oddajmy Mu chwałę. / Alleluja.
C z y t a n ie

Hbr 10, 12-14

Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nie
przyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bo
wiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

II Nieszpory
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R e s p o n s o r i u m KRÓTKIE

Zmartwychwstał Pan prawdziwie. * Alleluja, alle
luja. w. Zmartwychwstał. K. I ukazał się Szymonowi,
w Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Zmartwychwstał.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Uczniowie poznali Jezusa * przy łamaniu
chleba. / Alleluja.
Rok B: Popatrzcie na moje ręce i nogi, * to Ja jestem.
Alleluja.
Rok C: Jezus powiedział do swoich uczniów: * Przy
nieście ryby, któreście teraz złowili. / Poszedł Szymon
Piotr / i wyciągnął na brzeg sieć wielkich ryb pełną. /
Alleluja.
Prośby

Z ufnością błagajmy Chrystusa Pana, który umarł, zmar
twychwstał i zawsze wstawia się za nami:
Zwycięski Królu, wysłuchaj nas.
Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich
narodów,
__
r
rozpal ogień Ducha Świętego w nas, którzy głosimy
Twoje zmartwychwstanie.
Niech Izrael uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza,
a cała ziemia napełni się poznaniem Twojej chwały.
Zachowaj nas we wspólnocie Twoich świętych,
spraw, abyśmy razem z nimi odpoczęli od doczesnych
trudów.
Ty zwyciężyłeś śmierć jako nieprzyjaciela, pokonaj w nas
jej wrogie panowanie,
abyśmy żyli dla Ciebie, nieśmiertelnego Zwycięzcy.
Chryste Zbawicielu, Ty stawszy się posłusznym aż do
śmierci, zostałeś wywyższony po prawicy Ojca,
dopuść naszych zmarłych do królestwa chwały.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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PONIEDZIAŁEK
GODZINA CZYTAŃ

K. Serce moje i ciało. Alleluja.
w. Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

7, 1-17

Wielka rzesza naznaczonych pieczęcią Boga
Ja, Jan, ujrzałem czterech aniołów stojących na czte
rech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry
ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na
żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od
wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał
on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano
moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie
szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na
czołach sługi Boga naszego” .
I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści
cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń
synów Izraela: Z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opie
czętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy,
z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera
dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysię
cy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia
Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwa
naście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia
Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwa
naście tysięcy opieczętowanych.
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł
nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń,
ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem
donośnym tak wołają: „Zbawienie u Boga naszego, Zasia
dającego na tronie i u Baranka”.

Poniedziałek

555

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców,
i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem,
i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławień
stwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc,
i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen”.
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
„Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”
I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do
mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są
przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we
dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot
nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć,
i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie
Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do
źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.
R e spo n so r iu m

A p 7, 13. 14; 6, 9

Ci przyodziani f w białe szaty kim są i skąd
przybyli? * To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku /
i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili. /
Alleluja.
K. Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla słowa
Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. w. To ci.
W.

II C z y t a n i e
Z komentarza św. Bedy Czcigodnego, kapłana, do Pierw
szego Listu św. Piotra
(rozdz. 2)
Wybrane plemię, królewskie kapłaństwo
„Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem”. Mojżesz niegdyś wypowiedział te słowa na
chwałę dawnego ludu Bożego. Słusznie powtarza je Piotr
Apostoł, dając w ten sposób świadectwo nawróconym
z pogaństwa, bo uwierzyli w Chrystusa. On bowiem jak
kamień węgielny zjednoczył pogan, dając im zbawienie,
które było udziałem Izraela.
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„Plemię wybrane” to nazwa dana przychodzącym z po
gaństwa z powodu ich wiary, w przeciwieństwie do tych,
którzy odrzucili kamień węgielny i sami zostali odrzuceni.
Są też nazwani „królewskim kapłaństwem”, bo złą
czyli się z Ciałem Tego, który jest największym królem
i prawdziwym kapłanem: jako król daje swoim udział
w królestwie, a jako kapłan gładzi ich grzechy przez swoją
krew przelaną w ofierze. Są oni nazwani „królewskim
kapłaństwem”, aby pamiętali, że mają wyczekiwać nie
przemijającego królestwa i zawsze składać Bogu w ofierze
życie bez skazy.
I są jeszcze nazwani „świętym narodem, ludem Bogu
na własność przeznaczonym”. Jest to zgodne z tym, co
mówi apostoł Paweł, wyjaśniając zdanie proroka: „A mój
sprawiedliwy z wiary żyje, jeśli się cofnie, nie upodoba
sobie moja dusza w nim”. „My zaś - powiada Paweł - nie
należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do
wiernych, którzy zbawiają swą duszę”. Czytamy również
w Dziejach Apostolskich: „Duch Święty ustanowił was
biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On
nabył własną krwią”.
A więc staliśmy się „ludem Bogu na własność prze
znaczonym” we krwi naszego Odkupiciela, podobnie jak
niegdyś lud izraelski został wyzwolony z Egiptu dzięki
krwi baranka.
I dlatego w wierszu następnym, po wspomnieniu w
sposób mistyczny dawnych dziejów, poucza, że one mają
zostać wypełnione duchowo w nowym ludzie Bożym,
mówiąc: „Abyście ogłaszali dzieła Jego potęgi”. Mojżesz
wyzwolił tamten lud z niewoli Egiptu: przeszedł on Morze
Czerwone, w którego falach znalazły zagładę zbrojne siły
faraona. Wtedy cały lud wyśpiewał Panu pieśń zwycięstwa.
My zaś dostąpiliśmy we chrzcie odpuszczenia grzechów;
trzeba więc, abyśmy także składali Panu odpowiednie
dzięki za tak wielkie dobrodziejstwa niebiańskie.
Egipcjanie, uciskający lud Boży, są obrazem ciem
ności i udręczeń, słusznie więc wyobrażają prześladujące
nas grzechy zgładzone przez chrzest.

Poniedziałek

557

Wyzwolenie synów Izraela i doprowadzenie ich do
ziemi obiecanej jest zapowiedzią tajemnicy naszego od
kupienia. Przez nią łaska Chrystusa nas oświeca i prowa
dzi ku jasności niebios. Obrazem tego światła łaski był
ognisty słup obłoku towarzyszący Izraelitom w całej ich
wędrówce: rozpraszał on ciemności nocy i doprowadził
ich cudownie do obiecanej ojczyzny.
1 P 2, 9; Pwt 7, 7; 13, 6

RESPONSORIUM

Wy jesteście t wybranym plemieniem, narodem
świętym, / ludem Bogu na własność przeznaczonym; *
Abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, / który was we
zwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. /
Alleluja.
K. Pan wybrał was i wybawił z domu niewoli, w. Abyście.
w.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Czytanie

R z 10, 8b-10

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osią
gniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Powstał z grobu Chrystus. * Alleluja, alleluja,
w. Powstał z grobu. K. Który za nas umarł na krzyżu,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Powstał z grobu.
Ant. do pieśni Zachariasza Zabiegajcie nie o ten
pokarm, który ginie, * ale o ten, który trwa na wieki. /
Alleluja.
K.

P rósby

Wysławiajmy Jezusa, którego Ojciec otoczył chwałą i usta
nowił Panem wszystkich narodów. Módlmy się do
Niego i wołajmy:
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Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
Chryste, Ty odnosząc zwycięstwo nad grzechem i śmier
cią skruszyłeś potęgę piekła,
uczyń nas dzisiaj zwycięzcami grzechu.
Ty zniweczyłeś śmierć i przyniosłeś nam nowe życie,
daj, abyśmy dzisiaj to życie rozwijali.
Ty obdarzyłeś życiem umarłych i przeprowadziłeś całą
ludzkość ze śmierci do życia,
udziel wiecznej nagrody wszystkim, z którymi się
spotkamy.
Ty zawstydziłeś strażników grobu, a uradowałeś swoich
uczniów,
obdarz pełną radością tych, którzy Tobie służą.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej praw
dy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości; t spraw,
niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą
wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają
0 to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C z y ta n ie

p o r . A p 1, 17 c - 18

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
1 Otchłani.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C z y ta n ie

p o r. K ol 2, 9. lOa. 12

W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystusem
zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim zosta
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liście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

2 T m 2, 8. 11

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to
zasługująca na wiarę; jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y

Hbr 8, lb-3a
Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po pra
wicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie
przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany
jest do składania darów i ofiar.
Czy tan ie

R espo nso rium

kró tk ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w . Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Na tym polega dzieło zamierzo
ne przez Boga, * abyście uwierzyli w Tego, którego On
posłał. / Alleluja.
K.

P rośby

Z radością wzywajmy Chrystusa, którego człowieczeństwo, ożywione mocą Ducha Świętego, stało się źró
dłem życia.
Odnów, Panie, wszystko i napełnij życiem.
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Chryste, Zbawicielu świata, Królu nowego stworzenia,
zwróć nasze pragnienia ku swojemu królestwu,
w którym zasiadasz po prawicy Ojca.
Panie, Ty zawsze żyjesz w swoim Kościele,
przez Ducha Świętego prowadź go do poznania wszel
kiej prawdy.
Okaż swe miłosierdzie chorym, cierpiącym i konającym,
niechaj Twa dobroć będzie dla wszystkich podtrzyma
niem i mocą.
Chryste, nieprzemijająca światłości, gdy ten dzień chyli się
ku zachodowi, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy
i błagamy, abyś oświecił naszych zmarłych blaskiem
Twego zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WTOREK
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

K. Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera. Alleluja.
w. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Alleluja.
I C z y ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

8, 1-13

Siedmiu aniołów karci świat
Skoro Baranek otworzył pieczęć siódmą, zapanowała
w niebie cisza jakby na pół godziny.
I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem,
a dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy
ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzi
deł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych,
na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym ka
dzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem.
Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem
z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy,
błyskawice, trzęsienie ziemi.
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A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygoto
wało się, aby zatrąbić.
I pierwszy zatrąbił. A powstały grad i ogień, pomie
szane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część
ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka
trawa zielona.
I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca
ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza
stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń, te,
które mają dusze, i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.
I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda
płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na
źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia
część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od
wód, bo stały się gorzkie.
I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część
słońca, i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak
iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej
swej części, i noc podobnie.
I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez
środek nieba, mówiącego donośnym głosem: „Biada, bia
da, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych gło
sów trąb trzech aniołów, którzy mają jeszcze trąbić” .
R espo n so r iu m

A p 8, 3-4; 5, 8

w. Stanął anioł | przy ołtarzu świątyni, mając złote
naczynie na żar, / i dano mu wiele kadzideł. * I wzniósł się
dym kadzideł z ręki anioła przed Bogiem. / Alleluja.
K Każdy z aniołów miał czasze pełne kadzideł, któ
rymi są modlitwy świętych, w. I wzniósł się.
II C z y t a n i e

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 34, 1-3. 5-6)
Śpiewajmy Panu pieśń miłości
„Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała Jego niech za
brzmi w zgromadzeniu świętych” .
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Oto wezwanie, aby zaśpiewać Panu pieśń nową. No
wy człowiek umie zaśpiewać pieśń nową. Śpiew to wyraz
radości, a ściśle mówiąc - wyraz miłości. Kto potrafi
miłować życie nowe, ten umie śpiewać pieśń nową, a czym
jest życie nowe, daje nam poznać pieśń nowa. Do jednego
bowiem królestwa odnosi się to wszystko: nowy człowiek,
nowa pieśń i nowe przymierze. A więc nowy człowiek
będzie śpiewał pieśń nową i będzie należał do przymierza
nowego.
Nie ma człowieka, który by nie kochał, lecz wolno
spytać, co kocha? Nie każe się nam porzucać miłości, ale
wybrać przedmiot naszej miłości. Lecz cóż możemy wy
brać, jeśli nie zostaliśmy wybrani? O tym, że nie miłujemy,
jeżeli wpierw nie zostaliśmy umiłowani, mówi nam apo
stoł Jan: „My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas
umiłował”. Spytaj, skąd bierze się w człowieku miłość do
Boga, a nie znajdziesz innej odpowiedzi niż ta, że Bóg
pierwszy go umiłował. Samego siebie dał nam Bóg do
umiłowania, dał nam także to, przez co możemy Go
miłować. Czym jest jednak to, przez co Go miłujemy,
mówi nam jasno święty Paweł: „A Miłość Boża jest roz
lana w naszych sercach”. A kto ją tam rozlał? Może my
sami? O nie! A więc, skąd pochodzi? „Przez Ducha
Świętego, który został nam dany”.
Mając więc tę ufność, miłujmy Boga Jego miłością.
Posłuchajmy, co o tym jeszcze jaśniej mówi Jan Apostoł:
„Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a
Bóg trwa w nim”. Nie wystarcza powiedzieć: „Miłość jest
z Boga”. Ale kto z nas ośmieliłby się powiedzieć to, co
mówi Jan: „Bóg jest miłością”. Ten, kto tak mówił,
wiedział, co miał w swoim sercu.
A więc Bóg daje się nam całkowicie. Woła do nas:
„Miłujcie Mnie, a będziecie Mnie posiadali, bo nie może
cie Mnie miłować, jeśli Mnie nie posiadacie”.
bracia i synowie, dzieci Kościoła, święte potm
O
stwo z wysoka; o wy, odrodzeni w Chrystusie i narodzeni
z nieba, posłuchajcie mnie, a raczej Tego, który mówi
przeze mnie: „Śpiewajcie Panu pieśń nową”. Oto śpie
r-
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wam, mówisz. Owszem, śpiewasz i słyszę twój głos. Uwa
żaj jednak, aby życie nie świadczyło przeciw słowom.
Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercami, śpiewajcie usta
mi, śpiewajcie swoim życiem: „Śpiewajcie Panu pieśń no
wą”. Pytacie, co macie śpiewać o Tym, którego miłujecie,
bo na pewno chcesz śpiewać o Tym, którego kochasz.
Szukasz, jaką pieśnią chwały Go uczcić. Słyszeliście: „Śpie
wajcie Panu pieśń nową”. Szukacie pieśni pochwalnej?
„Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych” .
Sam śpiewak jest pochwałą swojego śpiewu.
Chcecie wyśpiewywać chwałę Boga? Sami bądźcie
tym, co śpiewacie. A jesteście Jego pieśnią pochwalną, gdy
wasze życie jest dobre.
Rz 6, 4; 1 J 3, 23; Jdt 16, 13
w. Chrystus powstał z martwych f dzięki chwale Ojca,
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. * Miłujmy się
wzajemnie tak, jak nam Chrystus nakazał. / Alleluja.
K. Pieśń śpiewajmy Panu, pieśń nową śpiewajmy Bogu
naszemu, w. Miłujmy się.
R e spo n so r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

Dz 13, 30-33
Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed
ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obiet
nicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako
ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane
w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie
dziś zrodził.
C z y t a n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja, w. Chrystus prawdziwie. K. I zajaśniał przed
swoim ludem. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. Chrystus prawdziwie.
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Ant. do pieśni Zachariasza Zaprawdę, zaprawdę
mówię wam: * To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, / ale
dopiero mój Ojciec da wam prawdziwy chleb z nieba.
Alleluja.
P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, który własną mocą odbudował
zburzoną świątynię swojego Ciała. Skierujmy do Nie
go pokorne prośby:
Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.
Chryste Zbawicielu, Ty oznajmiłeś kobietom i Apostołom
radosną nowinę o swoim zmartwychwstaniu, które
przyniosło zbawienie całemu światu,
spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami.
Ty obiecałeś wszystkim ludziom, że powstaną z martwych
do nowego życia,
uczyń nas głosicielami Twojej Ewangelii.
Ty rsię ukazywałeś Apostołom i udzieliłeś im Ducha
Świętego,
odnów w nas moc Ducha Stworzyciela.
Ty zapewniłeś swoich uczniów, że z nimi pozostaniesz aż
do skończenia świata,
pozostań z nami dzisiaj i na zawsze.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla
odrodzonych z wody i Ducha Świętego, f umocnij w łasce
swoich wiernych, * aby oczyszczeni z wszystkich grze
chów, osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. Przez na
szego Pana.
___

r

M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

por. Dz 4, 11-12
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym

C zy tan ie
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innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zba
wieni.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
p o r. 1 P 3, 21-22a

C z y t a n ie

Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu
cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre
sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który jest po prawicy Bożej.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

K o l 3, 1-2

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

1 P 2, 4-5
Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
C zy ta n ie
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R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Chlebem Bożym jest Ten, *
który z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.
P rośby

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu
z grobu ujrzał światło nowej chwały:
Królu chwały, usłysz nas.
Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni
z zapałem sprawowali swoją posługę,
przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych
czynów.
Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi,
czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.
Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój
wiary
i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego kró
lestwa.
Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego
potępienia,
rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas
z ciemności.
Ty zstępując do otchłani otwarłeś jej podwoje,
wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ
K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja,

w. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
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I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

9, 1-12

Plaga szarańczy
Ja, Jan, ujrzałem, i piąty anioł zatrąbił: I ujrzałem
gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz
od studni Czeluści. I otworzyła studnię Czeluści, a dym się
uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca i od dymu
studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła
szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie
skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie
na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz
tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach.
I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy
cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane
przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. I w owe dni
ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli
umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.
A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych
do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota,
oblicza ich jakby oblicza ludzi, i miały włosy jakby włosy
kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, i przody tułowi
miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak
łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. I mają
ogony podobne do skorpionowych, oraz żądła; a w ich
ogonach jest ich moc czynienia szkody ludziom przez pięć
miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła Czeluści; imię jego
po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię
Apollyon.
Minęło pierwsze „biada”: oto jeszcze dwa „biada”
potem nadchodzą.
J1 3, 3. 5; Mk 13, 33
W. Uczynię znaki f na niebie i na ziemi, krew i ogień
i słupy dymne. * Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie
zbawiony. / Alleluja.
K. Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie, w. Każdy.
R espo nso rium
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II C z y t a n i e
Z pierwszej Apologii chrześcijan św. Justyna, męczennika
(rozdz. 61)
Chrzest odrodzenia
Przedstawimy teraz, w jaki sposób zostaliśmy poświę
ceni Bogu my, których Chrystus odrodził do życia.
Ci wszyscy, którzy przekonali się i uwierzyli, że praw
dziwa jest nasza nauka i to, co głosimy, przyrzekają, że
według niej będą żyli. Wtedy pouczamy ich, by się modlili
i poszcząc błagali Boga o przebaczenie im grzechów i my
też razem z nimi modlimy się i pościmy.
Następnie prowadzimy ich tam, gdzie jest woda, i tam,
w ten sam sposób, w jaki zostaliśmy odrodzeni, oni
również dostępują odrodzenia. Albowiem zostają obmyci
w wodzie w imię Boga Ojca i Pana wszechrzeczy, i Jezusa
Chrystusa naszego Zbawiciela, i Ducha Świętego.
Chrystus bowiem powiedział: „Jeżeli nie narodzicie
się powtórnie, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.
A przecież jest rzeczą jasną, że ci, którzy się już narodzili,
nie mogą powrócić do łona swojej matki.
Ale i prorok Izajasz powiedział, w jaki sposób po
zbędą się swoich grzechów ci, którzy zgrzeszyli, lecz czy
nili pokutę. Bo tak mówi: „Obmyjcie się, bądźcie czyści,
wyrzućcie zło z dusz waszych, uczcie się czynić dobrze.
Oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy.
Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie, mówi Pan. Nawet jeśli
by wasze grzechy były jak szkarłat, sprawię, że staną się
białe jak wełna i jeśli byłyby jak purpura, sprawię, że
staną się białe jak śnieg. Ale jeślibyście mnie nie słuchali,
miecz was wytępi. Albowiem usta Pana to wyrzekły”.
A oto wytłumaczenie, które otrzymaliśmy od Aposto
łów: Przyszliśmy na świat nieświadomi i zrodzeni przez
naszych rodziców zgodnie z nieodwracalnymi prawami
natury. Zostaliśmy wychowani w złych i przewrotnych
obyczajach. Abyśmy jednak nie pozostawali synami ko
nieczności wynikającej z niewiedzy, ale synami oświeco
nego wyboru, i abyśmy otrzymali w wodzie odpuszczenie
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grzechów, które popełniliśmy, nad tym, który chce dostą
pić odrodzenia i odpuszczenia grzechów, wymawiamy imię
Ojca wszechrzeczy i Pana Boga, i tego jedynie imienia
wzywamy nad tym, którego prowadzimy do chrzcielnego
obmycia.
Nikt bowiem nie może wypowiedzieć imienia niewysłowionego Boga, a kto by twierdził, że ono istnieje, ten
byłby chyba nieszczęsnym szaleńcem.
Obmycie zaś, o którym tu mowa, jest nazwane oświe
ceniem, bo umysły tych, którzy uczą się tych prawd,
zostają oświecone. A ten, który doznaje oświecenia, jest
obmyty również w imię Jezusa Chrystusa, ukrzyżowane
go pod Poncjuszem Piłatem, oraz w imię Ducha Świętego,
który przez proroków przepowiedział wszystko, co się
tyczy Jezusa.
J 3, 5-6

R esponsorium

W. Jezus rzekł do Nikodema: t Zaprawdę, zaprawdę

powiadam ci, * Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha
Świętego, / nie może wejść do królestwa Bożego. / Alleluja.
K. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem; a to, co się
z Ducha narodziło, jest duchem, w. Jeśli się ktoś.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Czytanie

Rz 6, 8-11

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.
R esponsorium

krótkie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I nas wskrzesi swoją mocą. w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.
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Ant. do pieśni Zachariasza Każdy, kto widzi Syna
i wierzy w Niego, * ma życie wieczne, / a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym. / Alleluja.
P rośby

Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy i zmar
twychwstał, aby nam przynieść usprawiedliwienie. Za
nieśmy do Niego nasze prośby:
Pr
zez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
Chryste Zbawicielu, Ty pokonałeś śmierć i przyniosłeś
nam radość, przez swoje zmartwychwstanie wywyż
szyłeś nas i hojnie obsypałeś darami,
pobudź nasze serca i uświęć ten dzień łaską Ducha
Świętego.
Ciebie w niebiosach wielbią aniołowie, a na ziemi ludzie
cześć Tobie oddają; Ciebie w tym czasie zmartwych
wstania błagamy,
przyjmij nasze uwielbienie w Duchu i prawdzie.
Chryste, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, który ocze
kuje na zmartwychwstanie,
zmiłuj się nad nami i zachowaj nas w tym dniu od zła
wszelkiego.
Królu chwały i nasze życie, spraw, abyśmy w dniu Two
jego przyjścia,
ukazali się razem z Tobą w chwale.
Ojcze nasz.
r

Modlitwa
Wszechmogący Boże, przybądź z pomocą Twoim przy
branym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiary, * i daj im
również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C zy ta n ie

por. Rz 4, 24-25

Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Je
zusa, naszego Pana. On to został wydany za nasze grze
chy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedli
wienia.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa

1 J 5, 5-6a
Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
Czytanie

K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
Czytanie

por. E f 4, 23-24

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przy
obleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Czy tanie

Hbr 7, 24-27

Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nie
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze
żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalane
go, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad
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niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni ar
cykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Wszyscy, których daje Mi Oj
ciec, * do Mnie przyjdą, / a tego, kto do Mnie przycho
dzi, / nie oddalę od siebie. / Alleluja.
K.

P rośby

Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca.
Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Pamiętaj. Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją służbę,
niech dają Twemu ludowi przykład świętego życia.
Udziel ducha sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą
państwem,
abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności.
Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym,
niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy
cierpią niedostatek.
Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą
ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obdarzy
łeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
GODZINA CZYTAŃ

Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja,
w. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.
K.
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I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

9, 13-21

Plaga wojny
Ja, Jan, ujrzałem, i szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem
jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest
przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał
trąbę: „Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką
rzeką Eufratem!”
I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzi
nę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.
A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłysza
łem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co
na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hia
cyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków
ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag
została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki,
wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich
pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony, podobne do węży,
mają głowy i nimi czynią szkodę.
A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwró
cili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów
ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych,
drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni
chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych
czarów, swego nierządu i swych kradzieży.
17, 30. 31; J1 1, 13. 14
w Wszyscy i wszędzie t niech czynią pokutę, * Po
nieważ Bóg wyznaczył dzień, / w którym sprawiedliwie
będzie sądzić świat. / Alleluja.
K. Słudzy Boga, zbierzcie wszystkich mieszkańców
ziemi i wołajcie do Pana. w. Ponieważ.
R esponso rium

Dz

II C z y t a n i e

Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 52, 2-3)
Eucharystia rękojmią naszego zmartwychwstania
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Jeżeli ciało ludzkie nie ma dostąpić zbawienia, to i Pan
nie odkupił nas swoją Krwią, a kielich błogosławieństwa
nie jest udziałem w Jego Krwi, ani też chleb, który ła
miemy, nie jest udziałem w Jego Ciele, bo przecież krew
jest składnikiem ciała, do niego należy i płynie w jego
żyłach. Otóż Słowo Boże prawdziwie stało się ciałem
i odkupiło nas swoją krwią. Tak bowiem pisze Apostoł:
„W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew, odpuszcze
nie grzechów”.
Jesteśmy Jego członkami, a nasze pożywienie czerpie
my ze świata, który On stworzył i pozwolił nam z niego
korzystać, bo z Jego woli wschodzi słońce i On zsyła
deszcz. Również z tego, co stworzone, dał nam kielich
i powiedział, że to jest Jego Krew, przez którą umacnia
naszą krew; także chleb, który należy do rzeczy stworzo
nych, uczynił swoim własnym Ciałem i przez Nie umacnia
nasze ciało.
Tak więc kielich ze zmieszanym winem i chleb gotowy
do spożycia przyjmują w siebie słowo Boga i stają się
Eucharystią Krwi i Ciała Chrystusa, a nasze ciało żywi się
nimi i sobie je przyswaja. Jakże więc niektórzy mogą
odmawiać temu ciału zdolności przyjęcia daru Bożego,
jakim jest życie wieczne, skoro jest ono karmione Ciałem
i Krwią Chrystusa i jest Jego członkiem?
Dlatego też błogosławiony Apostoł pisze w Liście do
Efezjan, że „jesteśmy członkami Ciała Chrystusa, z Jego
Ciała i Jego kości”. Nie mówi on tu o jakimś człowieku
duchowym i niewidzialnym, „bo duch nie ma ciała ani
kości” - ale o człowieku prawdziwym, z krwi i kości,
i obleczonym w ciało, który żywi się z kielicha Krwi Jego a
umacnia się chlebem, którym jest Jego Ciało.
Winna latorośl zasadzona w ziemi przynosi owoc
w swoim czasie, a ziarno pszeniczne w ziemię wrzucone
obumiera i przynosi plon obfity mocą Ducha Bożego,
który wszystko ogarnia. To wszystko dzięki Bożej mą
drości, obraca się na pożytek człowieka, a przyjmując
Słowo Boże staje się Eucharystią, to jest Ciałem i Krwią
Chrystusa. Tak samo i nasze ciała, nimi żywione, spoczną
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kiedyś w ziemi i w niej się rozpadną, lecz w swoim czasie
Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga
Ojca. Albowiem to, co śmiertelne, Bóg obleka nieśmiertel
nością i w swej łaskawości czyni niezniszczalnym to, co
zniszczalne, bo moc Boża w słabości się doskonali.
J 6, 48-51

R esponsorium

Jam jest chleb życia; t ojcowie wasi jedli mannę na
pustyni i pomarli. * To jest chleb, który z nieba zstępuje: /
kto go spożywa, nie umrze. / Alleluja.
K. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. w. To jest.
W.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

R z 8, 10-11

Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie pod
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli miesz
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
R espo nso rium

k ró tk ie

Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja,
w. Chrystus umarł. K. Aby panować nad żywymi i umarły
mi. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus umarł.
Ant. do pieśni Zachariasza Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: * Kto we Mnie wierzy, ma życie wiecz
ne. / Alleluja.
K.

P rośby

Oddajmy cześć Chrystusowi, który powstał z martwych i za
wsze jest obecny w swoim Kościele. Wołajmy do Niego:
Pozostań z nami, Panie.
Panie Jezu, Ty odniosłeś zwycięstwo nad grzechem
i śmiercią i żyjesz na wieki,
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pozostań wśród nas zgodnie z Twoją obietnicą.
Pozostań z nami, Panie.
Przybądź do nas ze swoją niezwyciężoną mocą
i okaż nam Bożą łaskawość.
Pośpiesz na pomoc światu dręczonemu niezgodą,
bo tylko Ty możesz przynieść ludziom nowe życie
i pojednanie.
Umocnij naszą wiarę w Twoje ostateczne zwycięstwo,
podtrzymuj w nas nadzieję Twego przyjścia w chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, w tych dniach lepiej po
znaliśmy Twoją ojcowską dobroć; t spraw, abyśmy gorli
wiej korzystali z Twojej łaski * i uwolnieni z mroków błędu
całym sercem przylgnęli do prawdy. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie

1 Kor 12, 13

Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C z y t a n ie

Tt 3, 5b-7

Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy uspra
wiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami
życia wiecznego.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
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Modlitwa popołudniowa
Czytanie

por. Kol 1, 12-14

Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Sy
na, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
1 P 3, 18. 22

Czytanie

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie pod
dani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R espo nso rium

krótkie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Ja jestem chlebem żywym, *
który zstąpił z nieba. /Jeśli kto ten chleb spożywa, /
będzie żył na wieki; / a chlebem, który dam, / jest moje
ciało wydane za życie świata. /Alleluja.
K.

Prośby

Chrystus zmartwychwstał pierwszy spośród tych, którzy
umarli. Wysławiajmy Go radośnie i módlmy się do
Niego:
Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.
Chryste, pamiętaj o swoim Kościele, który zbudowałeś na
fundamencie Apostołów i rozszerzyłeś aż po krańce
ziemi,
niech Twoje błogosławieństwo zstąpi na wszystkich,
którzy wierzą w Ciebie.
19
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Lekarzu naszej duszy i ciała,
nawiedź nas i ulecz w swej łaskawości.
Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.
Chorym przynieś ulgę i umocnienie,
i uwolnij ich od wszelkich cierpień.
Pociesz strapionych i prześladowanych,
wspomóż tych, którzy cierpią niedostatek.
Ty przez swój krzyż i zmartwychwstanie otwarłeś wszy
stkim drogę nieśmiertelności,
obdarz naszych zmarłych radością Twojego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PIĄTEK
GODZINA CZYTAŃ
K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
w. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

10, 1-11

Potwierdzenie powołania Widzącego
Ja, Jan, ujrzałem innego potężnego anioła, zstępujące
go z nieba, obleczonego w obłok, tęcza była nad jego
głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy
ogniste, i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę
prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał
donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał,
siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro prze
mówiło siedem gromów, zabrałem się do pisania, lecz
usłyszałem głos mówiący z nieba: „Zapieczętuj to, co
siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego!”
Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na
ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyją
cego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim
jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim
jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego
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anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona,
tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.
A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak
zwracał się do mnie w słowach: „Idź, weź księgę otwartą
w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!” Poszedłem
więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze
mi: „Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą,
lecz w ustach twych będzie słodka jak miód” . I wziąłem
książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich
stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą
napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: „Trzeba ci
znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu
królach”.
Mt 24, 30
w. Gdy anioł | będzie miał trąbić, misterium Boga się
dokona, * Tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym
prorokom. / Alleluja.
K. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowie
czego i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obło
kach niebieskich z wielką mocą i chwałą, w. Tak jak.
R e spo n so r iu m

A p 10, 7;

II C z y t a n i e
Kazanie św. Efrema, diakona
(Kazanie O Panu naszym 3-4. 9)
Krzyż Chrystusa zbawieniem ludzkości
Śmierć rzuciła Chrystusa do swoich nóg, On jednak ją
podeptał, jak depce się drogę. Z własnej woli przyjął
śmierć i jej się poddał, aby wbrew niej samej ją unicestwić.
Bo wyszedł nasz Pan niosąc krzyż, bo śmierć tego chciała.
Ale na krzyżu zawołał głosem wielkim i wywiódł umar
łych z otchłani, wbrew woli śmierci.
Śmierć zabiła Pana w Jego ludzkim ciele, ale tą samą
bronią On odniósł nad nią zwycięstwo. Ukryło się Bóstwo
pod zasłoną człowieczeństwa i tak stanęło przed śmiercią,
ona zaś zabiła i sama została zabita: zabiła życie przyro
dzone, ale z kolei zabiło ją życie nadprzyrodzone.
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Ponieważ śmierć nie mogła Go pożreć bez ciała, ani
też otchłań nie mogła pochłonąć Go bez ciała, zstąpił Pan
w łono Dziewicy, aby wzięte z niej człowieczeństwo mogło
zaprowadzić Go do otchłani. Zeszedł tam w przyjętym
przez siebie ciele, rozproszył i złupił nagromadzone tam
skarby.
Przyszedł do Ewy, matki wszystkich żyjących. Jest ona
winnicą, której ogrodzenie śmierć wyłamała własnymi
rękami Ewy, aby ta skosztowała swojego owocu. Dlatego
Ewa, matka wszystkich żyjących, stała się dła nich wszy
stkich źródłem śmiercionośnym.
Ale zamiast Ewy, dawnej winorośli, zakwitła nowa
latorośl winna, Maryja, w której zamieszkało nowe życie,
Chrystus. I śmierć się przybliżyła, niczego nie przeczuwa
jąc, aby jak zwykle odebrać to, co do niej należy. Lecz oto
w owocu, który miała zerwać, było ukryte Życie niwe
czące śmierć. Gdy więc śmierć bez żadnej obawy pochło
nęła Pana, wyzwoliła życie, a wraz z nim wielu ludzi.
Jakże On wielki, ten Syn cieśli. Krzyż swój zatknął nad
pożerającą wszystko otchłanią, a ludzkość przyprowadził
do domu życia. Za sprawą drzewa upadła ludzkość aż do
dna piekła; za sprawą drzewa wzniosła się do domu życia.
Na drzewie, na którym zaszczepiono cierpki szczep, za
szczepiono również i słodki pęd, abyśmy poznali Tego,
któremu nie oprze się żadne stworzenie.
Tobie chwała! Tobie, który krzyż uczyniłeś mostem
ponad śmiercią, aby po nim dusze mogły przejść z krainy
śmierci do krainy życia.
Tobie chwała! Tobie, który przyjąłeś ciało ludzkie
i uczyniłeś je źródłem życia dla wszystkich śmiertel
nych.
Ty żyjesz w pełni, a Twoi oprawcy postąpili jak rol
nicy: zasiali Cię w głębi ziemi jak ziarno pszeniczne, abyś
stamtąd zmartwychwstał i wraz z sobą wskrzesił wielu.
Pójdźmy, ofiarujmy Mu naszą miłość jako wielką i po
wszechną ofiarę, skierujmy pieśni i modlitwy ku Temu,
który swój krzyż złożył w ofierze Bogu, aby przez niego
nas wszystkich ubogacić.
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1 Kor 15, 55-56. 57; 2 Kor 4, 13. 14

W. Gdzież jest, o śmierci, f twoje zwycięstwo? / Gdzież
jest, o śmierci, twój oścień? / Ościeniem śmierci jest
grzech. * Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo / przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. /
Alleluja.
K. Mając ducha wiary wierzymy, że Ten, który wskrze
sił Jezusa, z Jezusem także nam życie przywróci. W. Bogu
niech będą.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Czytanie

D z 5, 30-32

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelo
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
R esponsorium

kró tk ie

Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. w . Chrystus cierpiał. K. Aby wejść do swojej chwały,
w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Chrystus cierpiał.
Ant. do pieśni Zachariasza Kto spożywa moje Ciało
i pije Krew moją, * trwa we Mnie, a Ja w nim. / Alleluja.
K.

P rośby

Pokornie błagajmy Boga Ojca, który przez zmartwych
wstanie Chrystusa dał nam nowe życie:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Boże, Ty w swoich dziełach objawiłeś swe odwieczne za
miary, powołałeś świat do istnienia i jesteś wierny
przez wszystkie pokolenia,
wysłuchaj nas, Ojcze nieskończenie dobry.
Oczyść nasze serca swoją prawdą i prowadź nas drogą
świętości,
abyśmy czynili to, co słuszne i Tobie miłe.
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Rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
abyśmy wolni od grzechów, cieszyli się dobrami Two
jego domu.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Ty dałeś Apostołom swój pokój,
obdarz pokojem nas i wszystkich ludzi na ziemi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś poznać tajemnicę
Zmartwychwstania Pańskiego; f niech Twój Duch miłości
sprawi, * abyśmy powstali do nowego życia. Przez nasze
go Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C zy tanie

D z 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżo
wali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
Ga 3, 27-28
Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteś
cie kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C zytanie
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Modlitwa popołudniowa

1 Kor 5, 7-8
Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym cia
stem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został
złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odpra
wiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu,
kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czy
stości i prawdy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.

C zy ta n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.
\

NIESZPORY
Hbr 5, 8-10
Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na
wzór Melchizedeka.

C zy ta n ie

R espo n so riu m

k r ó tk ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Chrystus ukrzyżowany * po
wstał z martwych i nas odkupił. / Alleluja.
k.

P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i ży
ciem, i wołajmy do Niego:
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
Prosimy Cię, aby wszyscy słudzy Twojego Kościoła, któ
rzy rozdają braciom chleb życia,
sami czerpali z niego pokarm i siłę.
Prosimy Cię, aby cały lud chrześcijański postępował
w sposób godny swego powołania
i żyjąc w pokoju, zachowywał jedność ducha.
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Prosimy Cię, niech ci, którzy sprawują nad nami rządy,
kierują się sprawiedliwością i miłosierdziem,
aby wszystkie narody cieszyły się zgodą i pokojem.
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
Prosimy Cię, abyśmy zasłużyli na wychwalanie Ciebie we
wspólnocie świętych
razem z naszymi zmarłymi, których polecamy Twojej
dobroci.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA
GODZINA CZYTAŃ
K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.
W. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

11, 1-19

Dwaj niezwyeiężeni świadkowie
Ja, Jan, widziałem i dano mi trzcinę podobną do
mierniczego pręta, i powiedziano: „Wstań i zmierz Świą
tynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga.
Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie
mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto
Święte czterdzieści dwa miesiące. I dwom moim Świad
kom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory,
przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”.
Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świeczni
kami, co stoją przed Panem ziemi. A jeśli kto chce ich
skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów.
I jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób
musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by
deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę
nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą
uderzyć ziemię, ilekroć zechcą.
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A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która
wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.
A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które
duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżo
wano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków
i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki, a zwłok
ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkań
cy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą
przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali
katusze.
A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich
wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co
ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich
mówiący: „Wstąpcie tutaj!” I w obłoku wstąpili do nieba,
a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło
wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta,
i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób.
A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba.
Minęło drugie „biada”, a oto trzecie „biada” nieba
wem nadchodzi.
I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne
głosy mówiące: „Nastało nad światem królowanie Pana
naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki
wieków”. A dwudziestu czterech Starców, zasiadających
na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza
i oddało pokłon Bogu, mówiąc: „Dzięki czynimy Tobie,
Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś, i Który byłeś,
żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. I rozgnie
wały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umar
łych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom Twym,
prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia,
małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą
ziemię” .
Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka
Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły
błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.
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R espo n so riu m

Ap 11, 15; Dn 7, 27

W. Nastało nad światem f królowanie naszego Pana

i Jego Pomazańca. * I będzie królować na wieki wieków.
Alleluja.
K. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem, będą
Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe, w. I będzie
królować.
II C z y t a n i e
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Ewangelii św. Jana
(księga 4, 2)
Chrystus wydal samego siebie za życie świata
Umieram za wszystkich, mówi Pan, aby wszystkim
dać życie, a w moim ciele odkupiłem ciała wszystkich.
W mojej śmierci znajdzie śmierć zagładę, a wraz ze Mną
zmartwychwstanie upadła natura ludzka.
Stałem się do was podobny, stałem się człowiekiem
z rodu Abrahama, aby we wszystkim upodobnić się do
braci. Zrozumiał to dobrze święty Paweł i tak pisze:
„Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego
i On także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć
pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest
diabła”.
Nie mógłby inaczej zostać pokonany ten, który włada
śmiercią, a także i sama śmierć, gdyby Chrystus nie wydał
siebie samego, jako odkupienie za wszystkich: jest On bo
wiem ponad wszystkimi. Dlatego mówi w jednym z psal
mów, siebie samego składając w ofierze czystej Bogu i Oj
cu: „Nie chciałeś ofiary i daru, lecz utworzyłeś mi ciało.
Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś, wtedy powie
działem: Oto przychodzę”.
Pan został ukrzyżowany za wszystkich i z powodu
wszystkich. Jeden umarł za wszystkich, abyśmy wszyscy
w Nim żyli, bo Ten, który z natury jest życiem, nie mógł
podlegać śmierci ani zniszczeniu. Sam Chrystus nam
mówi, że wydaje siebie za życie świata: „Ojcze święty,
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zachowaj ich”. I dalej: „A za nich Ja poświęcam w ofierze
samego siebie”.
„Poświęcam w ofierze” to znaczy wydaję siebie na
ofiarę nieskalaną i wonną. Świętym, lub poświęconym
w ofierze, zwano w Piśmie to, co składano na ołtarzu.
Chrystus więc złożył siebie w ofierze, aby wszystkim dać
życie, i w ten sposób nam je przywrócił. Chcę wam to
wyjaśnić, jak potrafię.
Dające życie Słowo Boże, zamieszkało w ludzkim ciele
i przywróciło mu to, co stanowi jego dobro, to jest życie.
Dzięki temu niewysłowionemu połączeniu Słowo uczyniło
ciało życiodajnym, podobnie jak Bóg jest życiodajny ze
swej natury.
Dlatego ciało Chrystusa daje życie tym, którzy mają
w nim udział: oddala śmierć od ludzi śmiertelnych i usuwa
z nich skazitelność mocą tkwiącą w Nim samym, która
dokładnie gładzi skazitelność.
J 10, 14. 15. 10
w. Ja jestem t dobrym pasterzem i znam owce moje *
I życie moje oddaję za owce. / Alleluja.
K. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały
je w obfitości, w. I życie moje.
R e s p o n s o r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
R z 14, 7-9

C z y t a n ie

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i po
wrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad
żywymi.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I wszystko poddał pod Jego stopy. W. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.
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Ant. do pieśni Zachariasza Szymon Piotr powiedział
do Jezusa: * Panie, do kogo pójdziemy? / Ty masz słowa
życia wiecznego. / A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty
jesteś Synem Bożym. / Alleluja.
Pr o śb y

Chrystus, chleb życia, wskrzesi w dniu ostatecznym tych,
którzy się Nim karmią przy stole Jego słowa i Ciała.
Pełni ufności wołajmy do Niego:
Obdarz nas, Panie, radością i pokojem.
Chryste, Ty wskrzeszony z martwych, jesteś Panem życia,
błogosław i uświęcaj nas oraz wszystkich ludzi.
Ty udzielasz pokoju i radości wszystkim, którzy w Ciebie
wierzą;
spraw, abyśmy postępowali jak dzieci światłości
i cieszyli się Twoim zwycięstwem.
Umocnij wiarę Twojego Kościoła pielgrzymującego na
ziemi,
niechaj daje świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu
wobec całego świata.
Ty po wielu cierpieniach wstąpiłeś do chwały Ojca,
obróć w radość smutek cierpiących.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty wierzących w Ciebie obdarzyłeś nowym ży
ciem w sakramencie chrztu świętego, f otaczaj odrodzo
nych w Chrystusie nieustanną opieką, * aby odpierali
ataki złego ducha i zachowali Twoją łaskę. Przez naszego
Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C z y ta n ie

R z 5, 10-11

Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
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tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyska
liśmy pojednanie.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,

w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
Czy ta nie

1 Kor 15, 20-22

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa

2 Kor 5, 14-15
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Czytanie

Modlitwa jak w Jutrzni.

4 NIEDZIELA W IE LK A N O C N A
IV tydzień psałterza

I NIESZPORY

420.
ł ant. Niech pokój Chrystusowy * da radość waszym
sercom. / Alleluja.
H ymn

s.

Psalmy i pieśń z niedzieli IV tygodnia, s. 1116.

2 ant. Krwią swoją, Chryste, * nabyłeś nas dla Boga. /

Alleluja.
3 ant. Syn Boży nauczył się posłuszeństwa * przez to,
co wycierpiał, / i stał się sprawcą wiecznego zbawienia /
dla wszystkich, którzy Go słuchają. / Alleluja.
1 P 2, 9-10

C zy tanie

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka
płaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, któ
ry was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy .miłosierdzia doznali.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Ja jestem bramą, * jeżeli ktoś
wejdzie przeze Mnie, / będzie zbawiony i znajdzie pastwi
ska. / Alleluja.
P rośby

Chrystus, powstając z martwych, zniweczył śmierć i przy
wrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
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Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących,
stał się głowicą węgła,
spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli
Kościoła.
Ty jesteś wiernym i prawdomównym świadkiem, pierwo
rodnym spośród umarłych,
wspomagaj swój Kościół, aby dawał o Tobie nie
ustanne świadectwo.
Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził
się z Twego boku przebitego na krzyżu,
uczyń nas świadkami Twojej miłości.
Ty jesteś Pierwszy i Ostatni, byłeś umarły, ale żyjesz,
zachowaj ochrzczonych w wierności aż do śmierci, aby
zasłużyli na obiecaną nagrodę.
Ty jesteś światłem i pochodnią świętego Miasta Bożego;
oświeć naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na
wieki.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do nie
bieskich radości, f niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, *
podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszyst
kie wieki wieków.

GODZINA CZYTAŃ
K. Moje ciało rozkwitło na nowo. Alleluja.
W. Moją wolą będę wyznawał Pana. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

12, 1-18

Znak Niewiasty
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc
bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto
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4 Niedziela Wielkanocna

wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć
rogów, a na głowach jego siedem diademów, i ogon jego
zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię.
I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby
skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna, Męż
czyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną.
I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.
A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przy
gotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc
dwieście sześćdziesiąt dni.
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i je
go aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich
w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż
starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim
strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz
nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych
został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed
Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz
swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich
mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu, bo zstąpił do was
diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma
czasu”.
A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,
począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I da
no Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię
leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas
i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.
A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak
rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z po
mocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i po
chłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.
I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć
walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań
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Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku nad
brzegiem morza.
R esponsorium

A p 12, 11. 12; 2 M ch 7, 36

w. Zwyciężyli f dzięki krwi Baranka i dzięki słowu
swojego świadectwa / i nie umiłowali dusz swoich aż do
śmierci. * Dlatego radujcie się niebiosa oraz ich miesz
kańcy. / Alleluja.
K. Ci, którzy przetrwali krótkie cierpienia, stali się
uczestnikami obietnic przymierza wiecznego, w. Dlatego.
II C z y t a n i e
Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
(Homilia 14, 3-6)
Chrystus dobry pasterz
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje - to
znaczy miłuję je - a moje mnie znają” . Jakby chciał
otwarcie powiedzieć: miłujący są posłuszni. Ten bowiem,
kto nie miłuje prawdy, wciąż jeszcze jej nie zna.
Ponieważ słyszeliście już, bracia najmilsi, o naszej
odpowiedzialności, pomyślcie i wy, na podstawie słów
Pana, również o waszej odpowiedzialności. Rozważcie,
czy jesteście Jego owcami, rozważcie, czy poznaliście Go,
rozważcie, czy znacie światło prawdy. Poznacie zaś to, nie
przez wiarę, lecz przez miłość. Poznacie to, nie przez
wierzenie, ale przez czyny.
Świadczy o tym sam Jan Ewangelista, gdy pisze: „Kto
mówi, że zna Boga, a nie zachowuje Jego przykazań, ten
jest kłamcą”.
Dlatego też Pan mówi dalej: „Podobnie jak Mnie zna
Ojciec i Ja znam Ojca i życie moje oddaję za moje owce”.
To tak jakby powiedział: Dowodem tego, że znam Ojca
i że On Mnie zna, jest to, iż oddaję moje życie za owce; to
znaczy: jak bardzo miłuję Ojca pokazuję przez to, że
umieram za owce.
O
tych owcach Pan znowu mówi: „Moje owce 
chają mego głosu, a Ja je znam, idą za Mną i Ja im daję
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życie wieczne”. Mówi także o nich nieco wyżej: „Jeżeli
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyj
dzie i znajdzie pastwiska”. Wejdzie - to znaczy osiągnie
wiarę; wyjdzie - od wiary do oglądania Boga; od wierze
nia do kontemplacji, bo znajdzie pastwiska wielkiego na
sycenia.
Tak więc owce znajdują pastwiska, bo ktokolwiek
z szczerym sercem idzie za Nim, żywi się pokarmem trwa
jącym wiecznie. Tymi pastwiskami owiec są radości wew
nętrzne wiecznie kwitnącego raju. Pokarmem wybranych
jest obecność oblicza Bożego. Gdy się weń wpatrują,
dusza syci się bez końca pokarmem życia.
Podążajmy, bracia najmilsi, do tych pastwisk, na
których będziemy się radować spotkaniem z ich znako
mitymi mieszkańcami. Niech zaprasza nas do tego radość
tych, którzy tam żyją szczęśliwie. Rozpalmy więc, bracia,
nasze serca, niech wiara zapala się do tego, co jest jej
przedmiotem, niech nasze pragnienia kierują się ku do
brom niebieskim; taka miłość jest już dążeniem do nich.
Niech żadne przeciwności nie odwracają nas od du
chowego wesela tego święta, bo jeśli tylko ktoś mocno
pragnie podążać do ukazanego mu celu, to temu pragnie
niu nie przeciwstawią się żadne trudy wiodącej tam drogi.
A więc niech nas nie skusi ułuda zwodniczego szczęścia,
bo zaiste, niemądry to wędrowiec, który pociągnięty
urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar
skierować swe kroki.
R esponsorium

por. J 10, 14. 15; 1 Kor 5, 7

w. Powstał Pasterz dobry, | który własne życie oddał
za swoje owce * i umarł za swoją owczarnię. / Alleluja.
K. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha,
w. I umarł.
H ymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
H y m n s . 425.

1 ant. Nie umrę, ale żyć będę * i głosić dzieła Pana. /
Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli IV tygodnia, s. 1123.

2 ant. Błogosławione jest imię Twoje, Panie, * pełne
chwały i świętości. / Alleluja.
3 ant. Uznajcie wielkość naszego Boga. * Jego dzieła
są doskonałe, / a wszystkie Jego drogi słuszne. / Alleluja.
10, 40-43
Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.

C zytanie

Dz

R esponsorium k ró tk ie

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. *
Alleluja, alleluja, w. Chryste. K Ty prawdziwie zmartwych
wstałeś. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.
Ant. do pieśni Zachariasza Ja jestem pasterzem owiec; *
Ja jestem drogą, prawdą i życiem; / Ja jestem dobrym pa
sterzem i znam owce moje, / a moje Mnie znają. / Alleluja.
K.

P rośby

Bóg Ojciec wszechmogący wskrzesił z martwych Jezusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Módlmy się i wołajmy do
Niego:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Ojcze święty, Ty przeprowadziłeś Jezusa, Twojego umiło
wanego Syna, z mroków śmierci do blasku swojej
chwały,
doprowadź nas do Twojego przedziwnego światła.
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Ty nas zbawiłeś przez wiarę,
pomóż nam przeżyć ten dzień w wierze otrzymanej na
chrzcie świętym.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Ty nakazujesz, abyśmy szukali tego, co jest w górze, gdzie
Chrystus zasiada po Twojej prawicy,
zachowaj nas od ułudy grzechu.
Niech nasze życie ukryte w Tobie z Chrystusem zajaśnieje
przed światem
jako zapowiedź nadejścia nowego nieba i nowej ziemi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do nie
bieskich radości, t niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, *
podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszyst
kie wieki wieków.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
Czytanie

por. ł Kor 15, 3b-5

Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy,
został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgod
nie z Pismem; i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
Czytanie

E f 2, 4-6

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie
Jezusie.

II Nieszpory
K.
W.
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Uradowali się uczniowie. Alleluja.
Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa
Czytanie

R z 6, 4

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy ra
zem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkro
czyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
Hymn

s

.

420.

1 ant. Szukajcie tego, co jest w górze, * gdzie Chrystus
zasiada po prawicy Bożej. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli IV tygodnia, s. 1129.
2 ant. Wzeszło w ciemnościach * światło dla pra

wych. / Alleluja.
3 ant. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych * i wszy
stko poddał pod Jego stopy. / Alleluja.
Czytanie

Hbr 10, 12-14

Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświę
cani.
R esponsorium

krótkie

Zmartwychwstał Pan prawdziwie. * Alleluja, alle
luja. w. Zmartwychwstał. K. I ukazał się Szymonowi.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Zmartwychwstał.
Ant. do pieśni Maryi Moje owce słuchają mego gło
su, * a Ja, ich Pan, znam je wszystkie. / Alleluja.
K.
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Pro śby

Bóg Ojciec wskrzesił Chrystusa z martwych i wywyższył
Go po swojej prawicy. Zanośmy do Niego pokorne
błagania:
Przez chwalę Chrystusa strzeż swojego ludu.
Ojcze sprawiedliwy, spraw, aby Twój Syn, który na
krzyżu został wywyższony ponad ziemię,
pociągnął do siebie wszystkich ludzi.
Przez Syna, którego wywyższyłeś, ześlij Kościołowi Ducha Świętego;
aby Kościół stał się sakramentem zjednoczenia całej
ludzkości.
Strzeż tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego,
daj, aby przez wierność łasce chrztu osiągnęli życie
wieczne.
Przez swego uwielbionego Syna ulżyj doli biednych,
wybaw uwięzionych, obdarz zdrowiem chorych,
swoimi dobrodziejstwami przywróć światu radość.
Ty karmiłeś naszych zmarłych Ciałem i Krwią uwielbio
nego Chrystusa,
dopuść ich do udziału w Jego zmartwychwstaniu.
Ojcze nasz.
r

Modlitwa jak w Jutrzni.

PONIEDZIAŁEK
GODZINA CZYTAŃ

K. Serce moje i ciało. Alleluja.
w. Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

13, 1-18

Dwie Bestie
Ja, Jan, ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą
dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć
diademów, a na jej głowach imiona blużniercze. Bestia,
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którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej, jakby
niedźwiedzia, paszcza jej, jakby paszcza lwa. A Smok dał
jej swą moc, swój tron i wielką władzę.
I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,
a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia
w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali
Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali,
mówiąc: „Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi
rozpocząć z nią walkę?”
A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.
Zatem otworzyła swe usta do bluźnierstw przeciw Bogu,
by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkań
com nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi
i zwyciężyć ich i dano jej władzę nad każdym szczepem,
ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi
będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie
jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego
Baranka.
Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli
jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie
mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wy
trwałość i wiara świętych.
Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak
Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon
pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi
zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi
mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed
Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz
Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej,
by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemó
wił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że
wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na swe czoło i że nikt
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nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia
Bestii lub liczby jej imienia.
Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech licz
bę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba
jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
Ap 3, 5; Mt 10, 22

R e spo n so r iu m

w. Szaty białe f przywdzieje zwycięzca i z księgi życia
imienia jego nie wymażę. * I wyznam imię jego przed
moim Ojcem i Jego aniołami. / Alleluja.
K. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
W. I wyznam.
II C z y t a n i e
Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, O Duchu
Świętym
(rozdz. 15, 35-36)
Duch Ożywiciel
Pan, który rządzi naszym życiem, ustanowił z nami
przymierze chrztu będącego obrazem śmierci i życia. Wo
da wyobraża tu śmierć, natomiast Duch daje zadatek
życia. Staje się więc jasne to, o co nam chodziło, a mia
nowicie przyczyna owego połączenia wody i Ducha. Otóż
cel chrztu jest dwojaki: ma być zniszczone grzeszne ciało,
aby później nie przynosiło śmierci i ma być dane życie
Ducha, przynoszące jako owoc uświęcenie. Wyobraże
niem śmierci jest woda, jak grób zamykająca się nad
ochrzczonym, a ożywiająca moc Ducha odradza nas ze
śmierci grzechu i przywraca do życia, które było dane na
początku. Na tym więc polega powtórne narodzenie z wo
dy i z Ducha: umiera się przez wodę, życie natomiast
nasze jest dziełem Ducha.
Wielka tajemnica chrztu dopełnia się więc przez po
trójne zanurzenie i potrójne wezwanie, aby urzeczywist
niło się wyobrażenie śmierci i aby dusza ochrzczonego
została oświecona przez przekazanie wiedzy Bożej. Tak
więc łaska zawarta w wodzie nie pochodzi od niej samej,
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lecz daje ją obecność Ducha. Bo woda chrzcielna nie jest
obmyciem z brudu ciała, lecz prośbą o dobre sumienie
skierowaną do Boga. Pan chce nas przysposobić do życia
mającego swe źródło w zmartwychwstaniu, dlatego po
ucza nas jak mamy żyć według Ewangelii: poleca nam,
abyśmy nie gniewali się, znosili ludzi złych, abyśmy byli
czyści od pożądliwości i wolni od chciwości. W ten sposób
mamy z wolnego wyboru zachowywać to wszystko, co
będzie dla nas całkiem naturalne w życiu przyszłym.
Duch Święty daje nam powrót do raju, otwiera nam
bramy niebios i czyni nas znowu przybranymi dziećmi
Bożymi. Dzięki Niemu możemy z ufnością nazywać Boga
naszym Ojcem. On też daje nam udział w łasce Chrystusa
i sprawia, że stajemy się synami światłości. On również
jest zadatkiem przyszłej chwały. Słowem, w Nim otrzy
mujemy wszystkie dobra tego wieku i wieku przyszłego
i możemy już oglądać jak w zwierciadle to wszystko, co
nam jest obiecane i czego przez wiarę oczekujemy. A jeśli
tak wielkie są zadatki, to czymże będzie ich pełnia? I jeśli
tak wielkie są początki, to czyż nie przeogromne będzie
ich dopełnienie?
R e spo n so r iu m

w. Woda chrztu t obmywa nas z dawnego grzechu, *
Przybywa zesłany z nieba Duch Święty / i daje nam Boży
pokój, / jak gołąb przyniósł go do arki Noego, / która
była zapowiedzią Kościoła. / Alleluja.
K. Szczęśliwi jesteśmy mając sakrament, który nas
wyzwala na życie wieczne, w. Przybywa zesłany z nieba.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA
C zy t a n ie

R z 10, 8b-10

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w ser
cu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z mar
twych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara
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prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami
do zbawienia.
R esponsorium k ró tk ie

Powstał z grobu Chrystus. * Alleluja, alleluja, w. Po
wstał z grobu. K. Który za nas umarł na krzyżu, w. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Powstał z grobu.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Ja jestem dobrym paste
rzem; * pasę moje owce / i za nie oddaję swoje życie. /
Alleluja.
P rośby

Z ufnością módlmy się do Boga Ojca, któremu Jezus
Chrystus przyniósł chwałę przez swoją śmierć i zmar
twychwstanie:
Oświeć nas, Panie, blaskiem swej światłości.
Boże, Ojcze światłości, Ty opromieniłeś świat blaskiem
chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa,
rozjaśnij dzisiaj nasze umysły światłem wiary.
Ty przez zmartwychwstanie swojego Syna otwarłeś lu
dziom bramę wieczności,
wśród dzisiejszych trudów zachowaj w nas nadzieję
wiecznego życia.
Ty przez swego zmartwychwstałego Syna posłałeś na
świat Ducha Świętego,
rozpal nasze serca ogniem swej miłości.
Ty wydałeś swojego Syna na śmierć, aby nas wyzwolić,
spraw, aby On był dla nas dzisiaj zbawieniem i od
kupieniem.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, f udziel swoim wiernym duchowej
radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu,
osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie

por. A p 1, 17c-18

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
C z y t a n ie

por. K o l 2, 9. lOa. 12

W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystusem
zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
K.

Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

2 Tm 2, 8. 11

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to
zasługująca na wiarę; jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
NIESZPORY
C z y t a n ie

H b r 8, lb-3a

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy
tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i praw
dziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez
człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do
składania darów i ofiar.
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R esponsorium k r ó tk ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Mam także inne owce, * które
nie są z tej owczarni; / i te muszę przyprowadzić, / i będą
słuchać głosu mego, / i nastanie jedna owczarnia i jeden
pasterz. / Alleluja.
K.

P rośby

Z radością błagajmy Chrystusa Pana, który opromienił
świat blaskiem swego zmartwychwstania:
Wysłuchaj nas, Chryste, życie nasze.
Panie Jezu Chryste, Ty towarzyszyłeś swoim uczniom
w drodze do Emaus,
bądź zawsze ze swoim Kościołem pielgrzymującym na
ziemi.
Nie dopuść, abyśmy mieli serca leniwe do wierzenia,
lecz spraw, byśmy wyznawali Ciebie jako zwycięzcę
śmierci.
Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nie rozpoznali Ciebie
w drodze,
objaw im siebie, aby Cię przyjęli jako Zbawiciela.
Ty przez ofiarę krzyża pojednałeś wszystkich ludzi,
obdarz narody całego świata jednością i pokojem.
Sędzio żywych i umarłych,
odpuść grzechy zmarłym, którzy w Ciebie wierzyli.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WTOREK
GODZINA CZYTAŃ

Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera. Alleluja.
w. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Alleluja.
K.
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I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

14, 1-13

Baranek już zwycięzcą
Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze
Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające Jego
imię i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem
z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkie
go gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak gdyby
harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń
nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed
Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu
czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. To ci,
którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci,
którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci
spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga
i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są
nienaganni.
Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek
nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwiesz
czenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego
narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donoś
nym: „Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina
sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo
uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!”
A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: „Upadł,
upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego
nierządu napoił wszystkie narody!”
A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc
donośnym głosem: „Jeśli kto wielbi Bestię i obraz jej i bie
rze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie
pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem
i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym
ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczyn
ku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto
bierze znamię jej imienia”. Tu okazuje się wytrwałość świę
tych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
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I usłyszałem głos, który z nieba mówi: „Napisz: Bło
gosławieni, którzy w Panu umierają, już teraz. Zaiste,
mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą
wraz z nimi ich czyny”.
R e spo n so r iu m

A p 14, 7. 6. 7

w. Usłyszałem z nieba t głos wielu aniołów mówią
cych: * Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę. / Oddajcie
pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, / i morze, i źródła
wód. / Alleluja.
K. Potem ujrzałem innego anioła Bożego lecącego
przez środek nieba. Wołał on donośnym głosem.
W. Ulęknijcie się.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Piotra Chryzologa, biskupa
(Kazanie 108)
Bądź kapłanem Boga i Jego ofiarą
„Proszę was przez miłosierdzie Boże”. Tak prosi Pa
weł, a raczej przez Pawła Bóg prosi, bo chce, by więcej Go
miłowano, niż się Go lękano. Prosi Bóg, bo chce być
Ojcem bardziej niż Panem. Prosi Bóg przez miłosierdzie,
bo nie chce karać jak sędzia nieubłagany.
Posłuchajmy proszącego Pana: Patrzcie, i zobaczcie
we Mnie wasze ciało, wasze członki, wasze wnętrzności,
wasze kości, waszą krew. A jeśli lękacie się tego, co jest
boskie, czemu nie miłujecie tego, co jest ludzkie?
Jeśli uciekacie od Pana, to czemu nie zwracacie się do
wam pokrewnego?
A może was trwoży straszliwy widok mojej męki,
której wy jesteście przyczyną? Nie lękajcie się! Ten krzyż
nie dla Mnie jest ościeniem, lecz dla śmierci. Te gwoź
dzie nie przenikają Mnie bólem, lecz jeszcze większą
miłością dla was. Te rany nie powodują moich jęków, lecz
wprowadzają was coraz głębiej w moje wnętrzności. Moje
ramiona rozwarte na krzyżu nie wzmagają moich cier
pień, lecz rozpościerają się, aby was przygarnąć. Moja
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krew nie leje się na próżno, lecz jest dana jako zapłata
za was.
Zbliżcie się więc, powróćcie i w tym przynajmniej
poznajcie Ojca, że odpłaca dobrem za złe, miłością za
zniewagi, tak wielkim zmiłowaniem za tak wielkie rany.
Posłuchajmy jednak, o co nas błaga Apostoł: „Proszę
was usilnie, abyście dali ciała wasze” . Tak mówiąc Apos
toł wszystkich ludzi podnosi do godności kapłańskiej:
„Abyście dali ciała wasze na ofiarę żywą”.
O, zaiste, niesłychana to wielkość kapłańskiej służby
chrześcijanina! Człowiek jest tu sam dla siebie ofiarą
i kapłanem, nie szuka poza sobą tego, co by mógł złożyć
Bogu, ale z sobą i w sobie przynosi Bogu to, co ma za
siebie złożyć w ofierze. Taką samą pozostaje ofiara, takim
samym kapłan. Ofiara zostaje zabita, lecz pozostaje żywą,
bo kapłan nie może zabić siebie składającego ofiarę.
Zdumiewająca to ofiara, w której składa się ciało
i krew, a jednak nie ma tu ciała martwego ani krwi
rozlanej. „Proszę was, przez miłosierdzie Boże”, mówi
Apostoł, „abyście dali ciała wasze na ofiarę żywą” .
Bracia, ta ofiara Chrystusa pochodzi od tej, w której
złożył On swoje ciało w żywej ofierze za życie świata.
Istotnie, ciało swoje złożył On jako żywą ofiarę, bo choć
zgładzony, żyje.
W tej ofierze śmierć otrzymała swoją zapłatę, ofiara
trwa i żyje, a śmierć została ukarana. Stąd i dla męczenni
ków śmierć jest narodzeniem, koniec początkiem, a zgła
dzenie życiem, i ci jaśnieją w niebie, których na ziemi
uważano za umarłych.
„Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali ciała wasze na ofiarę żywą i świętą” . To samo wyśpie
wał Prorok: „Nie chciałeś ofiary i daru, ale utworzyłeś mi
ciało” .
Bądź więc człowieku i ty ofiarą dla Boga i jej kapłanem.
Nie zaprzepaszczaj tego, co Bóg w swej potędze dał ci
i przyznał. Przyoblecz szatę świętości i przepasz się pasem
czystości; osłoną twej głowy niech będzie Chrystus, krzyż
na czole niech będzie ci obroną; twoją pierś niech okrywa
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ją tajemnice Bożej wiedzy; zawsze zapalaj wonne kadzidło
modlitwy; chwyć miecz Ducha; uczyń swe serce ołtarzem.
W ten sposób bez obawy składaj Bogu twe ciało w ofierze.
Bóg szuka wiary, a nie śmierci; pragnie oddania, a nie
rozlewu krwi; daje się przebłagać przez posłuszeństwo,
a nie przez zabicie ofiary.
Ap 5, 9. 10

R e spo n so r iu m

w. Godzien jesteś, Panie, t wziąć księgę i jej pieczęcie
otworzyć, bo zostałeś zabity * I nabyłeś nas Bogu krwią
Twoją. / Alleluja.
K. Uczyniłeś nas królestwem i kapłanami dla naszego
Boga. w. I nabyłeś.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA

Dz 13, 30-33

C z y ta n ie

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed
ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obiet
nicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich
dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psal
mie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś
zrodził.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja. W. Chrystus prawdziwie. K. I zajaśniał przed swo
im ludem. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chry

stus prawdziwie.
Ant. do pieśni Zachariasza Czyny, których dokonuję
w imię mojego Ojca, * dają świadectwo o Mnie. / Alleluja.
P rośby

Z wdzięcznością wołajmy do Boga Ojca, którego Syn jako
niepokalany Baranek gładzi grzechy świata i obdarza
nas życiem:
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Boże, Ty ożywiasz wszystko, daj nam nowe życie.
Boże, dawco życia, pamiętaj o męce i zmartwychwstaniu
Baranka zabitego na krzyżu;
usłysz Jego wołanie, z jakim zawsze wstawia się za
nami.
Spraw, abyśmy usuwali z naszego postępowania złość
i przewrotność,
a żyli w szczerości i prawdzie Chrystusa.
Dopomóż nam dzisiaj odrzucić grzech niezgody i nie
nawiści,
uczyń nas bardziej wrażliwymi na potrzeby braci.
Napełnij nas duchem Ewangelii,
abyśmy dzisiaj i zawsze postępowali zgodnie z Twymi
przykazaniami.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc zmar
twychwstanie Chrystusa, * w pełni przeżywali radość
z naszego zbawienia. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C zy ta n ie

p o r . D z 4, 11-12

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zba
wieni.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. 1 ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C z y t a n ie

p o r . 1 P 3, 21-22a

Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu
cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre
2 0 L G II
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sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który jest po prawicy Bożej.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

Kol 3, 1-2
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
C z y ta n ie

K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
1 P 2, 4-5

C zy t a n ie

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Znam moje owce, * a one idą za
Mną / i daję im życie wieczne. / Alleluja.
P rośby

Zanieśmy usilne prośby do Chrystusa, który przez swe
zmartwychwstanie umocnił nadzieję swojego ludu:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Panie Jezu, z Twojego otwartego boku wypłynęła krew
i woda,
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spraw, aby Kościół był dla Ciebie Oblubienicą bez
skazy.
Najwyższy Pasterzu, Ty po swym zmartwychwstaniu po
leciłeś Piotrowi, wyznającemu miłość ku Tobie, aby
pasł Twoje owce,
umacniaj zawsze miłość i apostolską gorliwość nasze
go papieża N.
Ty sprawiłeś, że uczniowie łowiący ryby dokonali obfitego
połowu,
poślij Kościołowi pracowników, aby przedłużali misję
Apostołów.
Ty na brzegu morza przygotowałeś uczniom chleb i rybę
do spożycia,
nie dozwól, aby ludzie z naszej winy ginęli z głodu.
Jezu, nowy Adamie i Duchu ożywiający, przemień umar
łych na swoje podobieństwo,
aby osiągnęli pełny udział w Twojej radości.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ

K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja.
W. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

14, 14 - 15, 4

Żniwo czasu ostatecznego
Ja, Jan, ujrzałem: oto biały obłok, a Siedzący na
obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wie
niec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł
ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na
obłoku: „Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła
już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!”
A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia
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została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest
w niebie, i on miał ostry sierp.
I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad
ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp:
„Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli
ziemi, bo jagody jej dojrzały!” I rzucił anioł swój sierp na
ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do
tłoczni Bożego gniewu, ogromnej. I wydeptano tłocznię
poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła
koni, na tysiąc i sześćset stadiów.
I ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien po
dziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych
ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrza
łem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co
zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących
nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A taką
śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka:
„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże
wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,
0 Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i Twego
imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą
wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo
ujawniły się słuszne Twoje wyroki” .
R e spo n so r iu m

Ap 15, 3; Wj 15, 11

r

w. Śpiewali pieśń Baranka: t Dzieła Twoje są wielkie
1godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny. * Sprawied
liwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. / Alleluja.
K. Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie,
w blasku świętości, któż Ci podobny, cuda działający,
w. Sprawiedliwe.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Hilarego, biskupa, O Trójcy Świętej
(księga 8, 13-16)
Wcielenie Słowa i Eucharystia jednoczą wiernych w Bogu,
dając im udział w Boskiej naturze
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Jeżeli naprawdę „Słowo Ciałem się stało”, a my rze
czywiście przyjmujemy to Słowo, które Ciałem się stało,
jako pokarm Pański, to czyż nie należy przyjąć, że dzięki
temu Pan istotnie w nas przebywa? Bo gdy narodził się
jako człowiek, przyjął na zawsze naszą ludzką naturę,
zjednoczył ją z naturą Boską, dał nam ją w sakramencie
Jego Ciała, który mamy przyjmować. W ten sposób
stajemy się wszyscy jedno: bo w Chrystusie jest Ojciec,
a Chrystus jest w nas. Chrystus jest w nas przez swoje
Ciało, a my jesteśmy w Nim. Nasza zaś natura, która jest
w Chrystusie, jest w Bogu.
Pan sam stwierdza, jak dalece jesteśmy w Nim przez
sakrament Jego Ciała i Krwi. „Ten świat nie będzie Mnie
już oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy
żyć będziecie. Ponieważ Ja jestem w Ojcu moim, a wy we
Mnie i Ja w was”. Gdyby Pan chciał wskazać tylko na
zjednoczenie w jednej wspólnej woli, nie byłby wyliczał
kolejności i stopniowania w mającej zaistnieć jedności.
A jeżeli tak uczynił, to dlatego, by uwierzono, że On jest
w Ojcu w jednej Boskiej naturze, my zaś w Nim dzięki
Jego cielesnemu narodzeniu, a On znowu w nas przez
tajemnicę sakramentu. W ten sposób zostaliśmy pouczeni
0 pełnej jedności, która zaistniała dzięki Pośrednikowi.
My pozostajemy w Nim, a On jest w Ojcu, będąc zaś
w Ojcu, pozostaje i w nas. Tak więc dana nam jest jedność
z Ojcem: Chrystus pozostaje w naturze Ojca dzięki zro
dzeniu Go przez Ojca; my jesteśmy w Chrystusie przez
wspólną Mu z nami naturę ludzką, a przez tę samą naturę
1 On w nas trwa.
Oto Pan świadczy, że nasza jedność z Nim opiera się
na tej naturze: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” . Nikt nie będzie w Nim
trwał, jeżeli On pierwszy nie przyjdzie do niego, i tylko
tego włączy w swoje Ciało, kto Ciało to będzie spożywał.
Pan odkrył tajemnicę tej doskonałej jedności we
wcześniej wypowiedzianych słowach: „Jak Mnie posłał
żyjący Ojciec, i Ja żyję przez Ojca; a ten, kto spożywa
moje Ciało, będzie żył przeze Mnie” . Chrystus żyje więc
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przez Ojca i jak On żyje przez Ojca, tak my żyjemy przez
Jego Ciało.
Każde porównanie zmierza ku temu, aby wyjaśnić na
przykładzie istotę rzeczy i przez przykład ułatwić jej zro
zumienie. Przyczyną życia Bożego w nas jest to, że w nas,
ludziach cielesnych, przebywa cieleśnie Chrystus. Dzięki
temu żyjemy przez Niego tak, jak On żyje przez Ojca.
J 6, 56. 57b. 51

R e spo n so r iu m

w. Kto spożywa t moje Ciało i Krew moją pije, / trwa
we Mnie, a Ja w nim. * Kto Mnie spożywa, będzie żył
przeze Mnie. / Alleluja.
K. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
W. Kto Mnie spożywa.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNIA

Rz 6, 8-11

C z y t a n ie

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I nas wskrzesi swoją mocą. W. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.

Ant. do pieśni Zachariasza Przyszedłem na świat jako
światło, * aby każdy, kto we Mnie wierzy, / nie pozosta
wał w ciemności. / Alleluja.
P rośby

Skierujmy nasze błagania do Boga, który sprawił, że
zmartwychwstały Chrystus ukazał się Apostołom:
Oświeć nas, Panie, chwalą Chrystusa.
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Boże, Ojcze światłości, z wdzięcznością wielbimy Cię za to,
że nas wezwałeś do swojego przedziwnego światła,
abyśmy dostąpili Twego miłosierdzia.
Mocą Ducha Świętego oczyszczaj i wspieraj wysiłki ludz
kiej rodziny,
która pragnie uczynić swe życie bardziej godnym
człowieka.
Spraw, niech przez nasze oddanie w służbie bliźnim
cała ludzkość stanie się darem miłym Tobie.
Gdy rozpoczyna się nowy dzień, napełnij nas, Panie,
swoim zmiłowaniem,
abyśmy dzisiaj z radością głosili Twoją chwałę.
r

Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwa
łą pokornych i szczęściem sprawiedliwych, f wysłuchaj
naszego błagania * i obdarz nas hojnie obiecaną łaską.
Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

por. Rz 4, 24-25
Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa,
naszego Pana. On to został wydany za nasze grzechy
i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

C zy t a n ie

Modlitwa południowa

1 J 5, 5-6a
Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C zy ta n ie
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Modlitwa popołudniowa
p o r . E f 4, 23-24

C zy ta n ie

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyo
bleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

Hbr 7, 24-27
Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nie
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze
żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskala
nego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego po
nad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni
arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

C z y t a n ie

R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. Ura
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Bóg nie posłał na świat swego
Syna, * aby świat potępił, / lecz aby świat został przez
Niego zbawiony. / Alleluja.
P rośby

Zanośmy pokorne prośby do Boga, który w swoim
zmartwychwstałym Synu obdarzył nas wiecznym ży
ciem:
Przez zwycięstwo Chrystusa zhaw odkupionych.
Boże ojców naszych, Ty wskrzesiłeś z martwych i otoczy
łeś chwałą swego Syna Jezusa,
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pobudź nas do prawdziwej pokuty, abyśmy postępo
wali w nowości życia.
Byliśmy jak zbłąkane owce, a Ty nas przyprowadziłeś do
Chrystusa, Pasterza i Stróża dusz naszych,
zachowaj nas w wierności dzięki trosce pasterzy Koś
cioła.
Ty wybrałeś pierwszych uczniów swego Syna spośród
narodu żydowskiego,
objaw synom Izraela obietnicę, jaką dałeś ich ojcom.
Pamiętaj o wszystkich opuszczonych, sierotach i wdowach,
nie pozostawiaj bez opieki tych, którzy przez śmierć
Twego Syna zostali z Tobą pojednani.
Ty powołałeś do siebie Szczepana, który wyznał, że widzi
Jezusa stojącego po Twojej prawicy,
przyjmij naszych zmarłych, którzy Ciebie oczekiwali
z wiarą i miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
GODZINA CZYTAŃ

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja,
w. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

15, 5 - 16, 21

Siedem czasz gniewu Bożego
Ja, Jan, ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia
Przybytku Świadectwa i ze świątyni wyszło siedmiu anio
łów - mających siedem plag - odzianych w czysty, lśniący
len, przepasanych na piersiach złotymi pasami. I jedno
z czterech Zwierząt podało siedmiu aniołom siedem czasz
złotych, pełnych gniewu Boga żyjącego na wieki wieków.
A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego
potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło
siedem plag siedmiu aniołów.
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Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówią
cy do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie siedem czasz
gniewu Boga na ziemię!” I poszedł pierwszy, i wylał swą
czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na
ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej
obraz. A drugi wylał swą czaszę na morze: i stało się ono
krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła
śmierć: te, które są w morzu. A trzeci wylał swą czaszę na
rzeki i źródła wód: i stały się krwią.
I usłyszałem anioła wód mówiącego: „Ty jesteś spra
wiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak
osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków,
krew również pić im dałeś. Godni są tego!” I usłyszałem,
jak mówił ołtarz: „Tak, Panie, Boże wszechwładny, praw
dziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe”.
A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu
władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci
wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc
nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu
chwałę.
A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej kró
lestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki
i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czy
nów swoich się nie odwrócili.
A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat.
A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca
droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy
Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy
duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące
znaki, demony, które wychodzą ku królom całej zamiesz
kanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu
wszechmogącego Boga. Oto przyjdę jak złodziej: Błogo
sławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie
chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich
na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.
Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni
od tronu dobył się donośny głos mówiący: „Stało się!”
I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wiel
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kie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek
na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie
miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan ru
nęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać
kielich wina, gniewu swej zapalczywości. I pierzchła każ
da wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze
jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili
za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.
Mt 24, 43; Ap 16, 15; 1 Tes 5, 3
W. Gdyby gospodarz wiedział, | o której porze nocy
złodziej ma przyjść, / na pewno by czuwał. * Oto przyjdę
jak złodziej, mówi Pan, błogosławiony, który czuwa. /
Alleluja.
K. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo,
wtedy niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, w. Oto
przyjdę.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii
św. Jana
(Traktat 65, 1-3)
Przykazanie nowe
Pan oświadcza, że daje swoim uczniom nowe przyka
zanie wzajemnej miłości. „Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali”.
Czyż to przykazanie nie istniało już w Prawie Bożym
dawnego Przymierza? Przecież czytamy: „Będziesz miło
wał bliźniego jak siebie samego” . Dlaczego więc Pan
mówi o nowym przykazaniu, skoro przekonaliśmy się, że
istniało ono już tak dawno? Czy może dlatego jest ono
przykazaniem nowym, że Pan zwlókł z nas starego czło
wieka, a przyoblekł w nowego? Otóż miłość odnawia te
go, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny. Ale
nie o każdą miłość tu chodzi, lecz tylko o tę. o której Pan
dodał: „Jak Ja was umiłowałem”, aby ją odróżnić od
miłości cielesnej.
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Ta właśnie miłość Pana nas odnawia, abyśmy stali się
ludźmi nowymi, spadkobiercami nowego Przymierza,
śpiewającymi pieśń nową. Ta miłość odnowiła żyjących
niegdyś sprawiedliwych, patriarchów i proroków, później
świętych Apostołów, a teraz nowymi czyni również po
gan. I na całej ziemi, z całej ludzkości tworzy i gromadzi
nowy lud, ciało nowo zaślubionej Oblubienicy Jednorodzonego Syna Bożego. O niej powiada Pieśń nad Pieśnia
mi: „Kim jest ta, która się wyłania cała w bieli?” Słusznie,
że cała w bieli, gdyż jest odnowiona. A cóż ją odnowiło,
jeśli nie przykazanie nowe?
Pełni tej miłości wszyscy wzajemnie się troszczą o sie
bie: Bo gdy jeden cierpi, cierpią z nim inni, a gdy ktoś jest
wyróżniony, wszyscy z nim się radują. Wszyscy bowiem
słuchają i przestrzegają tego, co Pan powiedział: „Przyka
zanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”.
Oni miłują nie jak ci, którzy grzeszą, ich miłość nie jest
zwyczajną ludzką miłością. Lecz są bogami i wszyscy są
synami Najwyższego i braćmi Jedynego Syna Bożego,
a więc miłują się wzajemnie tą miłością, jaką umiłował ich
Pan, aby doprowadzić ich tam, gdzie wszystkie pragnie
nia zostaną nasycone dobrami. Wtedy wszystkie prag
nienia zostaną nasycone, gdyż Bóg będzie wszystkim we
wszystkich.
Taką miłość daje nam Ten, który powiedział: „Jak Ja
was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie”. On
umiłował nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłując
nas, dał nam moc, abyśmy związali się wzajemną miłością
i abyśmy zjednoczeni słodką więzią miłości stali się ciałem
tak wspaniałej Głowy.
R esp o n so riu m

1 J 4, 21; M t 22, 40

w. Takie mamy f od Boga przykazanie, * Aby ten, kto
miłuje Boga, miłował też i brata swego. / Alleluja.
K. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Pra
wo i Prorocy, w. Aby ten.
M odlitw a jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
C z y t a n ie

R z 8, 10-11

Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie pod
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli miesz
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja,
w. Chrystus umarł. K. Aby panować nad żywymi i umarły
mi. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Chrystus umarł.
An* do pieśni Zachariasza Nie jest uczeń nad mistrza; *
ten zaś będzie doskonały, / kto się stanie jak mistrz jego. /
Alleluja.
K.

Prośby

Z ufnością błagajmy Boga Ojca, który ustanowił Chrystu
sa sprawcą zmartwychwstania swoich dzieci, i wołajmy:
Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.
Ty słupem ognia oświecałeś drogę swemu ludowi wędru
jącemu przez pustynię,
niech zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas dzisiaj
światłem życia.
Ty przez usta Mojżesza pouczyłeś swój lud na górze,
niech zmartwychwstały Chrystus kieruje nami dzisiaj
przez słowo życia.
Ty karmiłeś manną swój lud pielgrzymujący,
niech zmartwychwstały Chrystus umocni nas dzisiaj
chlebem życia.
Ty dałeś swemu ludowi do picia wodę wyprowadzoną ze
skały,
przez swego zmartwychwstałego Syna udziel nam dzi
siaj Ducha życia.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia
obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością niż w dziele
stworzenia, | prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski *
w tych, których odrodziłeś przez sakrament chrztu święte
go. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

1 Kor 12, 13
Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
C zy ta n ie

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C z y t a n ie

T t 3, 5b-7

Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy uspra
wiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami
życia wiecznego.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

por. Kol 1, 12-14
Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Sy
na, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
C z y t a n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY

1 P 3, 18. 22

C zy t a n ie

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R espo nso rium

k ró tk ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w . U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w . Uradowali się.
K.

Ant. do pieśni Maryi Ja jestem pasterzem owiec, * a
przyszedłem po to, by owce miały życie / i miały je
w obfitości. / Alleluja.
Prośby

W Chrystusie Bóg Ojciec dał nam rękojmię wszelkiej
nadziei i powstania z martwych. Wołajmy z radością
na Jego cześć i błagajmy:
Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.
Panie Jezu, Ty przez własną krew i zmartwychwstanie
wszedłeś do niebiańskiego przybytku,
wprowadź nas z Tobą do chwały Ojca.
Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę uczniów
i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicie
lami Twojej Ewangelii.
Ty przez zmartwychwstanie stałeś się naszym pokojem
i pojednaniem,
spraw, aby ochrzczeni złączyli się w doskonałej wspól
nocie wiary i miłości.
Ty mocą swego zmartwychwstania uzdrowiłeś chromego
przy bramie świątyni,
wejrzyj na chorych i okaż w nich swoją chwałę.
Ty pierwszy spośród ludzi odniosłeś zwycięstwo nad
śmiercią,
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daj udział w chwale zmartwychwstania tym, którzy
w Tobie pokładali nadzieję.
Ojcze nasz.
M odlitw a jak w Jutrzni.

PIĄTEK
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
w. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
K.

I C z y ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

17, 1-18

Wielki Babilon
Ja, Jan, ujrzałem, a oto przyszedł jeden z siedmiu
aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do
mnie: „Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę,
która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się
dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili
winem jej nierządu”.
I
zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. Ij
rzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej
imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.
A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała
zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce
złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
A na jej czole wypisane imię - tajemnica: „Wielki Babilon.
Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” . I ujrzałem
Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa,
a widząc ją, bardzo się zdumiałem.
I
rzekł do mnie anioł: „Czemu się zdumiałeś? Jaci
wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma
siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, by
ła i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.
A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest
zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglą
dając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.

Piątek
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Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem
głów, to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Nie
wiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnie
je, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na
krótko pozostać. A Bestia, która była, i nie ma jej, i ona
jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.
A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest kró
lów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz
wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz
z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają
oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich
zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów,
a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni”.
I rzecze do mnie: „Wody, które widziałeś, gdzie Nie
rządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.
A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia, ci nienawidzić
będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga,
i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich
serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wyko
nali, i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się
spełnią. A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie
Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” .
R e spo n so r iu m

A p 17, 14; 6, 2

w. Królowie ziemi | będą walczyć z Barankiem,
a Baranek ich zwycięży, * Bo Panem jest panów i Królem
królów. / Alleluja.
K. Dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by
jeszcze zwyciężać, w. Bo Panem.
II C z y t a n i e
Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian
(rozdz. 36, 1-2. 37-38)
Wiele jest ścieżek, ale jedna Droga
Oto jest droga, umiłowani, na której znajdujemy nasze
zbawienie - Jezusa Chrystusa, arcykapłana naszych ofiar,
orędownika i wspomożyciela w naszych słabościach.
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Przez Niego oglądamy wysokości niebios, przez Niego
dostrzegamy nieskalane i dostojne oblicze Boga; przez
Niego otworzyło się spojrzenie naszego serca; przez Nie
go nasz umysł, pogrążony w mrokach niewiedzy rozkwita
w jasności. Przez Niego dał nam Pan zakosztować nie
śmiertelnej mądrości, On zaś „jest odblaskiem Jego chwa
ły, o tyle wyższy od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od
nich imię”.
Mężowie bracia, walczmy ze wszystkich sił pod zna
kiem Jego nieposzlakowanych przykazań!
Przypatrzmy się tym, którzy służą pod rozkazami
naszych wodzów, jak porządnie, posłusznie i z oddaniem
spełniają to, co im polecono. Nie wszyscy są prefektami
czy trybunami, setnikami czy też pięćdziesiętnikami, ale
każdy z nich spełnia na swym stanowisku rozkazy cesarza
i wodza. Tak więc przełożeni potrzebują podwładnych,
a podwładni przełożonych: wszyscy oni uzupełniają się
wzajemnie i stąd wynika pożytek.
Innym przykładem niech będzie nasze ciało. Głowa
nic nie znaczy bez nóg ani nogi bez głowy. Nawet naj
mniejsze członki w naszym ciele są konieczne i użyteczne
dla całego ciała; co więcej, wszystkie członki są współ
zależne jedne od drugich i wszystkie razem tworzą jedną
całość i zapewniają jej istnienie.
A więc i my wszyscy trwajmy w Jezusie Chrystusie
i niech każdy służy swojemu bratu w miarę daru łaski,
jaki otrzymał.
Silny niech broni słabego, a ten niech uszanuje silnego;
bogaty niech wspiera ubogiego, a ubogi niech dziękuje
Bogu, że dał mu opiekuna, który go ratuje w niedostatku.
Mądry niech okazuje swoją mądrość nie w słowach, lecz
w dobrych uczynkach, a pokorny niech nie daje świadec
twa o sobie, lecz zostawi to innym. Ten, kto żyje w czy
stości, niech się tym nie chwali i niech wie, że ten dar jest
mu dany przez Pana.
Rozważmy, z czego zostaliśmy utworzeni i jacy przy
szliśmy na ten świat. Rozważmy, skąd nas wywiódł i z ja 
kich ciemności wyprowadził nas na swój świat Ten, który
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nas stworzył i ukształtował. Przygotował On dla nas
swoje dobrodziejstwa jeszcze przed naszym narodzeniem.
Wszystko więc co mamy, otrzymujemy od Niego i dla
tego Jemu powinniśmy za to wszystko dzięki składać;
Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
R e spo n so r iu m

K o l 1, 18; 2, 12b. 9-10. 12a

w. Chrystus jest Głową Ciała, t czyli Kościoła. / On
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. *
W Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, /
który Go wskrzesił z martwych. / Alleluja.
K. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na
sposób ciała. W Nim zostaliście napełnieni, z Nim pogrze
bani w chrzcie, w. W Nim zostaliście.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
C z y ta n ie

D z 5, 30-32

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelo
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja, w. Chrystus cierpiał. K. Aby wejść do swojej
chwały, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus

cierpiał.
Ant. do pieśni Zachariasza Idę przygotować wam
miejsce; * przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, /
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. / Alleluja.
P rośby
/■

Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wskrzesił Chrystusa
z martwych. On też przywróci do życia nasze śmiertel
ne ciała. Zanośmy więc do Niego pokorne prośby:
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Obdarz nas życiem przez Ducha Świętego.
Ojcze święty, Ty przyjąłeś ofiarę swego Syna, wskrzeszając
Go z martwych,
przyjmij naszą dzisiejszą ofiarę i doprowadź nas do
wiecznego życia.
Wejrzyj łaskawie na nasze czyny,
aby przyniosły Ci chwałę, a nam wszystkim uświęce
nie.
Niech nasza praca nie będzie dziś daremna, lecz służy
pożytkowi wszystkich ludzi,
abyśmy zasłużyli na osiągnięcie Twego królestwa.
Otwórz dzisiaj nasze oczy i serca na potrzeby braci,
abyśmy się wzajemnie miłowali i sobie służyli.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Tobie zawdzięczamy zbawienie i prawdziwą wol
ność, t wysłuchaj nasze błagania * i spraw, aby odkupieni
Krwią Chrystusa od Ciebie czerpali życie i w Tobie
znaleźli wieczne szczęście. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie

D z 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżo
wali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C zy t a n ie

Ga 3, 27-28

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
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nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteś
cie kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa

1 Kor 5, 7-8
Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem,
jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy
święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości
i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
C zy ta n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Hbr 5, 8-10
Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na
wzór Melchizedeka.

C zy ta n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. Ura
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Dobry Pasterz oddał swe życie *
za owce swoje. / Alleluja.
P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa, który jest źródłem wszelkiego
życia i świętości. Módlmy się do Niego i wołajmy:
Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.
Jezu Zbawicielu, Ty poniosłeś śmierć na ciele, lecz zosta
łeś powołany do życia przez Ducha,
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daj, abyśmy umierali dla grzechu i żyli mocą Ducha.
Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.
Ty posłałeś uczniów na cały świat, aby przepowiadali
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
spraw, aby ci, którzy głoszą Twoje słowo, postępowali
według wymagań Ducha.
Tobie została powierzona wszelka władza na niebie i na
ziemi, abyś dał świadectwo prawdzie,
zachowaj w duchu prawdy serca tych, którzy nami
rządzą.
Ty wszystko odnawiasz i nakazujesz nam czuwać, dopóki
nie przyjdzie Twoje królestwo,
pomóż nam, oczekującym nowego nieba i nowej zie
mi, tym gorliwiej zabiegać o ulepszenie obecnego
świata.
Ty zstąpiłeś do otchłani, aby zwiastować Dobrą Nowinę,
bądź radością i nadzieją naszych zmarłych.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA
GODZINA CZYTAŃ

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.
W. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

18, 1-20

Upadek Babilonu
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, zstępującego z nieba
i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego roz
błysła. 1 głosem potężnym tak zawołał: „Upadł, upadł
Babilon, stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjów
ką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego
ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i kró-
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Iowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi
wzbogacili się ogromem jej przepychu”.
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: „Ludu mój,
wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły aż do
nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak,
jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział
dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiła i osiągnęła prze
pychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku. Ponieważ mówi
w swym sercu: « Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową
i z pewnością nie zaznam żałoby», dlatego w jednym dniu
nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem
spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi,
którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kie
dy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu
przed jej katuszami, powiedzą: «Biada, biada, wielka sto
lico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd
na ciebie przyszedł!» A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad
nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: towaru - złota
i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, je
dwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przed
miotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogo
cennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i won
nej maści, amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina,
oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni,
powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc, pożą
danie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie
wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą.
Kupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na niej, sta
ną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc
się w słowach: «Biada, biada, wielka stolico, odziana w bi
sior, purpurę i szkarłat, cała ozdobna w złoto, drogi ka
mień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie
bogactwo!»
A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i mary
narze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka
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i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: «Jakież jest mia
sto podobne do stolicy?» I rzucali proch sobie na głowy,
i wołali płacząc i żaląc się w słowach: «Biada, biada, bo
wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają
okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jed
nej godzinie». Wesel się nad nią, niebo, i święci, aposto
łowie, prorocy, bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą
sprawę” .
RESPONSORIUM

I z 52, 11. 12; A p 18, 4; Jr 51, 45

Wyjdźcie spośród Babilonu, t oczyśćcie się, wy,
którzy niesiecie naczynia Pana; / Pan bowiem pójdzie
przed wami * I Bóg Izraela zamknie wasz pochód. /
Alleluja.
K. Ludu mój, wyjdźcie spośród Babilonu, każdy niech
ratuje swe życie przed żarem gniewu Pana. W. I Bóg.
W.

II C z y t a n i e

Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do
Listu do Rzymian
(r o z d z . 15, 7)

Dzięki łaskawości Boga cały świat został zbawiony
Wszyscy razem tworzymy jedno ciało i jesteśmy na
wzajem dla siebie członkami, a łączy nas w jedno Chrystus
więzią miłości: „On bowiem obie części ludzkości uczynił
jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogości i po
zbawił mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządze
niach”. Niech więc panuje między nami zgodność uczuć,
i gdy jeden cierpi, niech współcierpią z nim inni, a gdy
jeden jest wyróżniony, niech razem z nim wszyscy się
radują.
Dlatego mówi święty Paweł: „Przyjmujcie się wzajem
nie, bo i Chrystus was przyjął ku chwale Boga” . Przyjmu
jemy się nawzajem wtedy, gdy staramy się być jedno
myślni, niosąc jeden drugiego brzemiona, „zachowując
jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”. Tak właśnie
przyjął nas Bóg w Chrystusie. Prawdomówny jest bowiem
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ten, kto mówi: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego wydał za nas”. Bo Chrystus został dany
jako okup za nas wszystkich, abyśmy mieli życie. Przez
Niego zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia i od
kupieni od śmierci i grzechu. Cel owego planu Bożego
przedstawia święty Paweł mówiąc, że Chrystus stał się
sługą obrzezanych dla okazania prawdomówności Boga.
Albowiem Bóg obiecał praojcom Żydów, że w ich potom
stwie będzie błogosławiony i że je pomnoży jak gwiazdy
na niebie. Ukazał się więc w ludzkim ciele i stał się
człowiekiem Ten, który jest Bogiem i Słowem Boga, i jako
Bóg zachowuje wszelkie stworzenie i wszystkim daje zba
wienie. Przyszedł zaś na ten świat w ciele nie po to, by
Jemu służono, lecz raczej, jak sam powiedział, aby stać się
sługą i wydać siebie samego na okup za wszystkich.
Powiedział też Pan otwarcie, że przyszedł, aby dopeł
nić obietnic danych Izraelowi: „Jestem posłany tylko do
owiec, które poginęły z domu Izraela” . Słusznie więc po
wiedział apostoł Paweł, że Chrystus stał się sługą obrzeza
nych, aby spełnić obietnice dane ojcom, i że dlatego został
ofiarowany przez Boga Ojca. Został posłany także po to,
aby poganie dostąpili miłosierdzia i wielbili Go jako
Stwórcę i Budowniczego wszechświata, Zbawiciela i Od
kupiciela.
Tak więc Boża łaskawość rozpostarła się na wszyst
kich i objęła także pogan, a tajemnica Chrystusowej
mądrości nie chybiła swego celu, którym była łaskawość:
w miejsce tych, którzy odpadli, cały świat doznał od Boga
miłosierdzia i otrzymał zbawienie.
R e spo n so r iu m

D z 13, 46-47

w. Należało głosić t słowo Boże najpierw wam.
Skoro jednak odrzucacie je / i sami uznajecie się za
niegodnych życia wiecznego, * Zwracamy się do pogan. /
Alleluja.
K. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię
światłością dla pogan. w. Zwracamy się.
M odlitw a jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
R z 14, 7-9

C zy tan ie

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i po
wrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad
żywymi.
R e spo n so r iu m

k r ó tk ie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił, k . I nas wskrzesi swoją mocą. w. Alleluja,
alleluja, k . Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.

Ant. do pieśni Zachariasza Kiedy się objawi Najwyż
szy Pasterz, * otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. /
Alleluja.
P rośby

Ze szczerą pobożnością wołajmy do Chrystusa, który
objawił nam wieczne życie:
Obdarz nas, Panie, laską zmartwychwstania.
Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj na lud swój, który rozpoczy
na nowy dzień,
nakarm go hojnie Twoim słowem i chlebem euchary
stycznym.
Nie dozwól, aby wilk nas porwał lub zatracił najemnik,
spraw, abyśmy wiernie słuchali Twojego głosu.
Ty wszędzie współdziałasz z tymi, którzy głoszą Twe
słowo i potwierdzasz ich mowę,
wspomóż nas, abyśmy dzisiaj dobrym życiem świad
czyli o Twoim zmartwychwstaniu.
Ty sam bądź naszą radością, której nikt nas nie zdoła
pozbawić,
abyśmy odrzucając smutek grzechu, pragnęli wiecz
nego życia.
Ojcze nasz.
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M odlitw a

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez chrzest święty
dałeś nam nowe życie, t umacniaj w nas działanie wielka
nocnego sakramentu, * abyśmy przy pomocy Twojej łaski
przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli
radość wieczną. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C zy ta n ie

R z 5, 10-11

Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C zy ta n ie

1 K o r 15, 20-22

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

2 Kor 5, 14-15

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
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K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

5 NIEDZIELA W IE L K A N O C N A
I tydzień psałterza
I N IE S Z P O R Y
H y m n s . 420.

1 ant. Niech podniesione me ręce * będą jak ofiara
wieczorna. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 839.

2 ant. Wyprowadziłeś mnie z więzienia, * abym dzię

kował Twojemu imieniu. / Alleluja.
3 ant. Trzeba było, aby Chrystus cierpiał * i tak wszedł
do swojej chwały. / Alleluja.
1 P 2, 9-10

C z y t a n ie

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka
płaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. Ura
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. * Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej, / jak tylko przeze Mnie. /
Alleluja.
Rok B: Wy już jesteście czyści * dzięki słowu, które
wam powiedziałem. / Alleluja.
Rok C: Teraz został otoczony chwałą Syn Człowie
czy, * a w Nim Bóg został chwałą otoczony. / Alleluja.
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Prośby

Chrystus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem; wo
łajmy do Niego z ufnością:
Miej nas w opiece, Synu Boga żywego.
Chryste, modlimy się za Twój Kościół powszechny,
uświęcaj go, aby Twoje królestwo umacniało się mię
dzy narodami.
Błagamy za tymi, których doświadcza choroba, smutek,
niewola i wygnanie,
bądź dla nich pocieszycielem i pomocą.
Modlimy się za błądzących,
udziel im łaski przebaczenia i przywróć radość nowe
go życia.
Nasz Zbawicielu, Ty zostałeś ukrzyżowany i powstałeś
z martwych, Ty przyjdziesz, aby świat sądzić,
— miej litość nad nami grzesznymi.
Błagamy Cię za wszystkimi, którzy żyli na tym świecie
i odeszli od nas z nadzieją zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi, f wejrzyj łaskawie na wie
rzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

K. Moje ciało rozkwitło na nowo. Alleluja.
W. Moją wolą będę wyznawał Pana. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

18, 21 - 19, 10

Przepowiedziane gody Baranka
Potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki ka
mień młyński i rzucił w morze, mówiąc: „Tak z rozmachem
Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie
można znaleźć. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów,

Godzina czytań
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trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza
jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć.
I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło
lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca
i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi
byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami oma
mione zostały wszystkie narody, i w niej znalazła się krew
proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi”.
Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego
tłumu w niebie, mówiących: „Alleluja! Zbawienie i chwała,
i moc należą do Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe
są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co
znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej
poniesienia kary za krew swoich sług”. I rzekli powtórnie:
„Alleluja!” A dym jej wznosi się na wieki wieków.
A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt,
i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:
„Amen! Alleluja!”
I wyszedł głos od tronu, mówiący: „Chwalcie Boga
naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali
i wielcy!” I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby
głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które
mówiły: „Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszech
mogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo
nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,
i dano jej oblec bisior lśniący i czysty”, bisior bowiem
oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
I mówi mi: „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwni
na ucztę Godów Baranka!” I mówi mi: „Te prawdziwe
słowa są Boże”. I upadłem przed jego stopami, by oddać
mu pokłon. I mówi: „Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem
twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo
Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!” Świadectwem bowiem
Jezusa jest duch proroctwa.
r

R e spo n so r iu m

A p 14, 2; 19, 6; 12, 10; 19, 5

w. Usłyszałem z nieba f głos jakby głos wielkiego
gromu: / Zakrólował Bóg nasz na wieki. * Albowiem
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teraz nastało zbawienie, potęga i władza Jego Pomazań
ca. / Alleluja.
K. I wyszedł głos od tronu mówiący: Chwalcie nasze
go Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali
i wielcy, w. Albowiem.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Maksyma, biskupa Turynu
(Kazanie 53, 1-2. 4)
Chrystus jest dniem
Przez zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bra
my Otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo; rozwarta Otchłań
zwraca umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwych
wstałych, a do nieba wstępują zbawieni. Także i dobry
łotr wchodzi do raju, ciała świętych wchodzą do Miasta
świętego; umarli powracają do życia, przez zmartwych
wstanie Chrystusa wszystkie elementy zmierzają ku rze
czom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność,
ziemia zwraca niebu swą własność, ziemia zwraca niebu
tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia
przed Panem. To wszystko sprawia jedna i ta sama męka
Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na
wyżynach nieba.
Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmar
łym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym. I święty
prorok zaprasza całe stworzenie do udziału w radości
zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się
radować i weselić w tym dniu, który Pan uczynił.
Światło Chrystusa jest dniem, który nie zna nocy,
dniem bez końca. Chrystus jest owym dniem, według słów
Apostoła: „Noc minęła i przybliżył się dzień”. „Noc
minęła” - mówi - a nie następuje, abyśmy zrozumieli, że
gdy pojawia się światło Chrystusa, znikają mroki szatana
i nie nastają ciemności grzechu, bo przed blaskiem tego
światła pierzcha dawny mrok i żadne przestępstwo nie
może się tam wcisnąć ukradkiem.

Jutrznia
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Albowiem dniem jest Syn, któremu Ojciec będący sam
dniem, przekazał tajemnice swej boskości. On jest dniem,
który mówi przez usta Salomona: „To ja sprawiłem, że
wzeszło na niebiosach niegasnące światło” . Jak więc za
dniem niebiańskim nie następuje żadna noc, tak za spra
wiedliwością Chrystusa nie postępują ciemności grze
chów. Dzień niebios zawsze jest skąpany w niekończącym
się blasku i nie mogą go przysłonić żadne ciemności;
tak też i światło Chrystusa zawsze jaśnieje, promieniuje
i żadna ciemność grzechów nie może go ogarnąć, i dlatego
mówi Jan Ewangelista: „A światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła” . A więc, bracia, trzeba,
abyśmy wszyscy radowali się w tym świętym dniu. Niech
świadomość grzechów nikogo nie wyłącza od wspólnej
radości, niech ciężar win nikogo nie odwołuje od publicz
nych modłów! Bo nawet i grzesznik nie powinien w takim
dniu wątpić o przebaczeniu. Zaiste, jak wielkie to wyróż
nienie! Jeśli bowiem łotr zasłużył na raj, to czyż chrześci
janin miałby nie otrzymać przebaczenia?
R espo n so r iu m

w. Piękność Pana t przewyższa gwiazdy, / Jego majes
tat ponad obłokami, * A Jego imię trwa na wieki. /
Alleluja.
K. Wschodzi na krańcu nieba i biegnie aż po drugi
kraniec. W. A Jego imię.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
Hym n

s.

425

1 ant. Kto odczuwa pragnienie, * niech wody życia
darmo zaczerpnie. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

ant. Oddajcie cześć Bogu, * Stwórcy nieba i ziemi, /
morza i wodnych źródeł. / Alleluja.
3 ant. Niech się święci * cieszą w chwale. / Alleluja.
2

21

LG

II
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Czytanie

D z 10, 40-43

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu uka
zać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po
Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i
dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umar
łych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Nie
go wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
R esponsorium

krótkie

K. Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. *
Alleluja, alleluja, w. Chryste. K. Ty prawdziwie zmartwych
wstałeś. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.

Antyfona do pieśni Zachariasza
Rok A: Jezus powiedział do Filipa: * Kto Mnie
zobaczył, / zobaczył także i Ojca. / Alleluja.
Rok B: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, * ten przynosi
owoc obfity. / Alleluja.
Rok C: Po tym wszyscy poznają, * że jesteście moimi
uczniami, / jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. /
Alleluja.
Prośby

Bóg Ojciec wskrzesił z martwych Chrystusa, dawcę życia,
i nas również wskrzesi swoją mocą, módlmy się więc
i wołajmy:
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.
Chryste, Ty jesteś światłością, która w ciemnościach
świeci, źródłem życia i naszego uświęcenia,
pomóż nam przeżyć ten dzień ku Twojej chwale.
Panie, Ty przeszedłeś drogę męki i krzyża,
spraw, abyśmy cierpiąc i umierając w zjednoczeniu
z Tobą, z Tobą również zostali wskrzeszeni.
Jezu, Synu Ojca, nasz Nauczycielu i Bracie, Ty nas usta
nowiłeś królestwem i kapłanami dla naszego Boga,
spraw, abyśmy z radością składali Tobie ofiarę uwiel
bienia.

Modlitwa w ciągu dnia
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Królu chwały, oczekujemy dnia Twego objawienia,
daj, abyśmy oglądali Twoje oblicze i byli podobni do
Ciebie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi, f wejrzyj łaskawie na wie
rzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Cz y ta nie

por. 1 Kor 15, 3b-5

Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy,
został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgod
nie z Pismem; i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
Czytanie

E f 2, 4-6

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Ła
ską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i ra
zem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa
Czytanie

R z 6, 4

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
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K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
Hymn

s

.

420.

1 ant. Pan zmartwychwstał * i zasiada po prawicy
Boga. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 853.

2 ant. Bóg uwolnił nas * spod władzy ciemności /
i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. /
Alleluja.
3 ant. Alleluja. Zakrólował nasz Pan, * weselmy się
i oddajmy Mu chwałę. / Alleluja.
Hbr 10, 12-14

Czytanie

Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświę
cani.
R esponsorium

krótkie

Zmartwychwstał Pan prawdziwie. * Alleluja, alle
luja. w. Zmartwychwstał. K. I ukazał się Szymonowi,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Zmartwych
wstał.
k.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Idę przygotować wam miejsce; * przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, / abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem. / Alleluja.
Rok B: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, * a słowa moje
w was będą trwały, / proście, o cokolwiek chcecie, / a to
wam się spełni. / Alleluja.
Rok C: Daję wam przykazanie nowe, * abyście się
wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem. / Alleluja.

Poniedziałek
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P rośby

Z ufnością błagajmy Chrystusa Pana, który umarł, zmar
twychwstał i zawsze wstawia się za nami:
Zwycięski Królu, wysłuchaj nas.
Chryste, Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich
narodów,
rozpal ogień Ducha Świętego w nas, którzy głosimy
Twoje zmartwychwstanie.
Niech Izrael uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza,
a cała ziemia napełni się poznaniem Twojej chwały.
Zachowaj nas we wspólnocie Twoich świętych,
spraw, abyśmy razem z nimi odpoczęli od doczesnych
trudów.
Ty zwyciężyłeś śmierć jako nieprzyjaciela, pokonaj w nas
jej wrogie panowanie,
abyśmy żyli dla Ciebie, nieśmiertelnego Zwycięzcy.
Chryste Zbawicielu, Ty stawszy się posłusznym aż do
śmierci, zostałeś wywyższony po prawicy Ojca,
dopuść naszych zmarłych do królestwa chwały.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PONIEDZIAŁEK
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

K. Serce moje i ciało. Alleluja.
w. Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
19, 11-21
Zwycięstwo Słowa Boga
Ja, Jan, ujrzałem niebo otwarte: a oto biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień
ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane
imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest
w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo
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Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na
białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior.
A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć naro
dy. On paść jc będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię
wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. A na
szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: „Król królów
i Pan panów” .
I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu. I zawołał
głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środ
kiem nieba: „Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę
Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy
mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy
wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich!”
I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po
to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co
czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli
znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje
żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego
siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,
mieczem, który wyszedł z ust Jego, a wszystkie ptaki
najadły się ciał ich do syta.
R esponsorium

A p 19, 13. 15. 16

w. Odziany jest t w szatę we krwi skąpaną, / a imię
Jego nazwano: Słowo Boga. * On wyciska tłocznię wina
zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. / Alleluja.
K. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
„Król królów i Pan panujących”, w. On wyciska.
II C z y t a n i e

Kazanie św. Grzegorza z Nyssy, biskupa
(Kazanie 1 na zmartwychwstanie Chrystusa)
Pierworodny nowego stworzenia
Przyszło królestwo życia, a zniszczone zostało pano
wanie śmierci. Ukazało się inne narodzenie, inne życie,
inny rodzaj życia, cała nasza natura została odmieniona.

Poniedziałek
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Jakież to zrodzenie? „Nie ze krwi ani z woli męża, ani
z żądzy ciała, ale z Boga narodzone” .
Jakże to się może stać, pytasz. Posłuchaj, a wyjaśnię ci
to w paru słowach. Poczęcie dokonuje się przez wiarę,
przychodzi na świat przez odrodzenie chrztu. Jego pia
stunką jest Kościół, którego nauką i zasadami żywi się
ono jak u piersi matki, a chleb z nieba jest jego pokarmem;
wiekiem dojrzałym jest wzniosłe życie, a zaślubinami na
bycie mądrości. Potomstwem jest nadzieja, domem kró
lestwo, dziedzictwem i bogactwem rozkosze raju, a kre
sem nie śmierć, lecz szczęśliwe i wieczne życie przygoto
wane tym, którzy tego są godni.
„Oto dzień, który Pan uczynił” . Jakże inny od tych
dni, które się zaczęły razem z początkiem świata i które
mierzymy biegiem czasu. Ale dzień Pana jest początkiem
nowego stworzenia, bo wtedy Bóg uczynił nowe niebo
i nową ziemię, jak mówi prorok. Jakież to niebo? Wiara
w Chrystusa jest jego nieboskłonem. A jaka to ziemia?
Jest nią serce szlachetne, mówi Pan, które jak ziemia pije
padającą nań wodę i przynosi plon wielokrotny.
Słońcem nowego stworzenia jest czyste życie, gwiaz
dami - cnoty; powietrzem - dobre postępowanie, morzem
głębia mądrości i wiedzy, ziołami i ziarnem - prawo
wierna nauka i Boże pouczenia, na tych pastwiskach żywi
się i karmi lud Boży; drzewa przynoszące owoce - to
zachowanie przykazań.
W tym dniu człowiek zostaje prawdziwie stworzony
na obraz i podobieństwo Boga. Zastanów się, czy „ten
dzień, który Pan uczynił”, jest dla ciebie rzeczywiście po
czątkiem nowego świata. I czy istotnie, jak mówi prorok,
różni się on dla ciebie od innych dni i nocy?
Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o największej łasce, któ
rą ów dzień przynosi. Stanowi on zagładę bólów śmierci,
bo wydał Tego, który jest pierworodnym spośród umarłych.
Pan mówi: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego;
do Boga mego i Boga waszego” . Wspaniała i dobra
nowina! Ten, który stał się dla nas człowiekiem, choć jest
Pierworodnym Synem Bożym, jako człowiek staje przed
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prawdziwym Ojcem, aby nas uczynić swoimi braćmi i ra
zem z sobą przyprowadzić wszystkich, którzy tak jak On
należą do ludzkości.
1 Kor 15, 21-22; 2 P 3, 13
W. Przez człowieka f przyszła śmierć, przez Człowieka
też dokona się zmartwychwstanie. * I jak w Adamie
wszyscy umierają, / tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni. / Alleluja.
K. Oczekujemy, według obietnicy, nowego nieba i no
wej ziemi. w. I jak w Adamie.
R esponsorium

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Czytanie

R z 10, 8b-10

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osią
gniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
R esponsorium

krótkie

Powstał z grobu Chrystus. * Alleluja, alleluja, w. Po
wstał z grobu. K. Który za nas umarł na krzyżu. W. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w Powstał z grobu.
k.

Ant. do pieśni Zachariasza Kto Mnie miłuje, * tego
i Ojciec mój umiłuje, / a również Ja będę go miłował /
i objawię mu siebie. / Alleluja.
P r o śb y

Wysławiajmy Jezusa, którego Ojciec otoczył chwałą
i ustanowił Panem wszystkich narodów. Módlmy się
do Niego i wołajmy:
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
Chryste, Ty odnosząc zwycięstwo nad grzechem i śmier
cią skruszyłeś potęgę piekła,
uczyń nas dzisiaj zwycięzcami grzechu.
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Ty zniweczyłeś śmierć i przyniosłeś nam nowe życie,
daj, abyśmy dzisiaj to życie rozwijali.
Ty obdarzyłeś życiem umarłych i przeprowadziłeś całą
ludzkość ze śmierci do życia,
udziel wiecznej nagrody wszystkim, z którymi się
spotkamy.
Ty zawstydziłeś strażników grobu, a uradowałeś swoich
uczniów,
obdarz pełną radością tych, którzy Tobie służą.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty jednoczysz serca wiernych w dążeniu do
Ciebie; t daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz,
i pragnąć tego, co obiecujesz, * a*byśmy wśród zmienności
świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe
radości. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie

p o r . A p 1, 17 c - 18

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C z y t a n ie

p o r . K o l 2, 9. lOa. 12

W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystusem
zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
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Modlitwa popołudniowa
C z y ta n ie

2 T m 2, 8. 11

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to
zasługująca na wiarę: jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Zostań z nami, Panic. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y

Hbr 8, lb-3a

Czytanie

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po pra
wicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie
przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany
jest do składania darów i ofiar.
R esponsorium

krótkie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja. W. Ura
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Pocieszyciel, Duch Święty, *
którego Ojciec pośle w moim imieniu, / On was wszystkie
go nauczy / i przypomni wam wszystko, co wam powie
działem. / Alleluja.
K.

Prośby

Z radością wzywajmy Chrystusa, którego człowieczeństwo,
ożywione mocą Ducha Świętego, stało się źródłem życia:
Odnów, Panie, wszystko i napełnij życiem.
Chryste, Zbawicielu świata, Królu nowego stworzenia,
zwróć nasze pragnienia ku swojemu królestwu,
w którym zasiadasz po prawicy Ojca.
Panie, Ty zawsze żyjesz w swoim Kościele,
przez Ducha Świętego prowadź go do poznania wszel
kiej prawdy.
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Okaż swe miłosierdzie chorym, cierpiącym i konającym;
niechaj Twa dobroć będzie dla wszystkich podtrzy
maniem i mocą.
Chryste, nieprzemijająca światłości, gdy ten dzień chyli
się ku zachodowi, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy
i błagamy, abyś oświecił naszych zmarłych blaskiem
Twego zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WTOREK
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

K. Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera. Alleluja.
w. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

20, 1-15

Ostatnia bitwa Smoka
Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który
miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił
Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan,
i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści,
i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził
narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na
krótki czas uwolniony.
I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie, i dano
im władzę sądzenia, i ujrzałem dusze ściętych dla świadec
twa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie
oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia
na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chry
stusem. A nic ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skoń
czyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony
i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:
nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami
Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

652

5 tydzień Okresu Wielkanocnego

A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego sza
tan zostanie zwolniony. I wyjdzie, by omamić narody
z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgro
madzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni
na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto
umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.
A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia
i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą
cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadają
cego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca
dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich
i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną
księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmar
łych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Ot
chłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został
osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań
wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro
ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia,
został wrzucony do jeziora ognia.
R espo n so r iu m

1 Kor 15, 25. 26; A p 20, 13. 14

w. Trzeba, t ażeby Chrystus królował, / aż położy
wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. * Jako ostatni
wróg zostanie
pokonana śmierć. / Alleluja.
r
K. I Śmierć i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli.
A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. W. Jako
ostatni.
ii C z y t a n ie

Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Ewangelii św. Jana
( k s ię g a 10, 2)

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami
Pan powiedział o sobie, że jest krzewem winnym. Tak
mówiąc chciał nam udowodnić, że mamy trwać w Jego
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miłości i że jest to dla nas bardzo wielkim dobrem. Do
latorośli Pan porównuje tych, którzy są z Nim złączeni
i jak gdyby w Niego wszczepieni i w Nim umocnieni, i już
stali się uczestnikami Jego natury przez Ducha Świętego,
który został im dany. Albowiem to święty Duch Chry
stusa łączy nas z Nim.
Ci, którzy przystępują do Krzewu winnego, czynią to
aktem woli, na mocy powziętego przez nich postanowie
nia; ale On się nam udziela dając nam swoją miłość, która
w nas trwa. Dzięki dobremu postanowieniu przystępu
jemy przez wiarę do Chrystusa, ale stajemy się z Jego ro
du dzięki temu, że od Niego otrzymujemy godność przy
branych synów Bożych. Według świętego Pawła ten, kto
się łączy z Panem jest z Nim jednym duchem.
Gdzie indziej zaś prorok nazywa Chrystusa podstawą
i fundamentem. Na Nim bowiem jesteśmy zbudowani i na
zwani żywymi i duchowymi kamieniami, abyśmy byli świę
tym kapłaństwem i świątynią Boga przez Ducha. I w żaden
inny sposób nie możemy być wbudowani w tę świątynię
lecz tylko wtedy, gdy Chrystus jest naszym fundamentem.
W tym samym znaczeniu Chrystus mówi o sobie, że jest
krzewem winnym, tym który daje życie latoroślom i który
je żywi.
Jesteśmy więc odrodzeni z Niego i w Nim w Duchu
Świętym, aby przynosić owoce życia, nie dawnego i za
starzałego, ale odnowionego przez wiarę i miłość ku
Niemu. A zachowujemy życie wtedy, gdy trwamy wszcze
pieni w Pana, gdy ze wszystkich sił zachowujemy Jego
przykazania, i staramy się zachować szlachetność nam
daną, słowem, gdy czynimy wszystko, aby w niczym nie
zasmucić zamieszkującego w nas Ducha Świętego, przez
którego - jak wiemy - Bóg w nas mieszka.
O
tym zaś, w jaki sposób trwamy w Chrystusie, aOn
w nas, mówi nam mądrze święty Jan: „Przez to pozna
jemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam
ze swego Ducha”.
Jak korzeń udziela winnym pędom swoich natural
nych właściwości, tak też Słowo Boże, Jednorodzony Syn

654

5 tydzień Okresu Wielkanocnego

Boga i Ojca, wszczepia świętym niejako pokrewieństwo ze
swoją naturą, bo szczególnie udziela Ducha Świętego
tym, którzy są z nim złączeni przez wiarę i różnorodną
świętość; żywi w nich uczucie miłości i sprawia, że pozna
ją, czym jest wszelka cnota i dobroć.
R esponsorium

J 15, 4. 16

w. Wytrwajcie we Mnie, f a Ja będę trwał w was. *
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama
z siebie, / jeśli nie trwa w winnym krzewie, / tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. / Alleluja.
K. Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przy
nosili i by owoc wasz trwał. w. Podobnie.
Modlitwa jak w Jutrzni.

J U T R Z N IA

Czytanie

D z 13, 30-33

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed lu
dem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy
danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci,
wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie
drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.
R esponsorium

krótkie

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja, w. Chrystus prawdziwie. K. I zajaśniał przed
swoim ludem. w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Chrystus prawdziwie.
Ant. do pieśni Zachariasza Pokój wam zostawiam. *
Pokój mój wam daję. / Alleluja.
K.

P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, który własną mocą odbudował
zburzoną świątynię swojego Ciała. Skierujmy do Nie
go pokorne prośby:
Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania.
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Chryste Zbawicielu, Ty oznajmiłeś kobietom i Apostołom
radosną nowinę o swoim zmartwychwstaniu, które
przyniosło zbawienie całemu światu,
spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami.
Ty obiecałeś wszystkim ludziom, że powstaną z martwych
do nowego życia,
uczyń nas głosicielami Twojej Ewangelii.
Ty się ukazywałeś Apostołom i udzieliłeś im Ducha
Świętego,
odnów w nas moc Ducha Stworzyciela.
Ty zapewniłeś swoich uczniów, że z nimi pozostaniesz aż
do skończenia świata,
pozostań z nami dzisiaj i na zawsze.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywró
ciłeś nam życie wieczne; f umocnij naszą wiarę i nadzieję, *
abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic.
Przez naszego Pana.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie
por. Dz 4, 11-12
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym in
nym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żad
nego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
por. 1 P 3, 21-22a
Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu cie
lesnego, ale prz;ez zwróconą do Boga prośbę o dobre
sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który jest po prawicy Bożej.
C z y t a n ie
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K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa
Kol 3, 1-2

C z y t a n ie

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy .Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y t a n ie

1 P 2, 4-5

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
R espo n so r iu m k r ó t k ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. Ura
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
K.

Ant. do pieśni Maryi Gdybyście Mnie miłowali, * to
byście się radowali, że idę do Ojca. / Alleluja.
P rośby

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu
z grobu ujrzał światło nowej chwały:
Królu chwały, usłysz nas.
Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni z za
pałem sprawowali swoją posługę,
przygotowując Tobie lud gorliwy w pełnieniu dobrych
czynów.
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Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi,
czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy.
Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój
wiary
i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego kró
lestwa.
Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego
potępienia,
rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas
z ciemności.
Ty zstępując do otchłani otwarłeś jej podwoje,
wprowadź naszych zmarłych do swego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚR O D A
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja,

w. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

21, 1-8

Nowe Jeruzalem
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierw
sze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna
w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos
mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i za
mieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie
«Bogiem z nimi». I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmier
ci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już
odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
I rzekł Zasiadający na tronie: „Oto czynię wszystko
nowe”. I mówi: „Napisz: Słowa te wiarygodne są i praw-
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dziwę”. I rzekł mi: „Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek
i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody
życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych,
obmierzłych, zabójców, rozpustników, guśłarzy, bałwo
chwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gore
jącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga”.
A p 21, 3-4

R esponsorium

w. Oto przybytek f Boga z ludźmi: i zamieszka wraz
z nimi, * I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę. / Alleluja.
K A śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku,
ani trudu, bo pierwsze rzeczy przeminęły, w. I otrze.
II C z y t a n i e
Z Listu do Diogeneta
(nr 5-6)
Chrześcijanie w świecie
Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miej
scem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają
bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwy
kłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym
szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomy
słom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie wystę
pują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich.
Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak
komu wypadło, stosują się do miejscowych zwyczajów
w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym
swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne
i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą.
Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy
przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele
i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia
obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią
się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo
narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno
łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na

Środa

659

ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych
praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają
wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani
i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są
ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im niedostaje,
a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w po
gardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są uspra
wiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich,
a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a ka
rani są jak zbrodniarze. Karani, radują się jak ci, co budzą
się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich
prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją po
wiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści.
Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są
w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich
członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza
mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcijanie
w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzial
na dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcija
nach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają
Bogu, pozostaje niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy
i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią
walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozko
szy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym
nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom.
Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki.
I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza
zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jed
ności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak
w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świa
ta. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmier
telnym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne,
oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lep
sza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie. I chrześ
cijanie, prześladowani, mnożą się z dnia na dzień. Tak
zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się
go opuszczać.
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J 8, 12; Syr 24, 25 (Wulg)

R espo n so r iu m

W. Ja jestem t światłością świata. * Kto idzie za Mną,

nie będzie chodził w ciemności, / lecz będzie miał światło
życia. / Alleluja.
K. We Mnie wszelka łaska drogi i prawdy, we Mnie
cała nadzieja życia i cnoty. w. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, / lecz będzie miał światło
życia. / Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA

Rz 6, 8-11

C zy t a n ie

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I nas wskrzesi swoją mocą. w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.

Ant. do pieśni Zachariasza Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, * a wy latoroślami moimi. / Alleluja.
P rośby

Chrystus został wydany na śmierć za nasze grzechy
i zmartwychwstał, aby nam przynieść usprawiedliwie
nie. Zanieśmy do Niego nasze prośby:
Przez Twoje zwycięstwo wybaw nas, Panie.
Chryste Zbawicielu, Ty pokonałeś śmierć i przyniosłeś
nam radość, przez swoje zmartwychwstanie wywyż
szyłeś nas i hojnie obsypałeś darami,
pobudź nasze serca i uświęć ten dzień łaską Ducha
Świętego.
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Ciebie w niebiosach wielbią aniołowie, a na ziemi ludzie
cześć Tobie oddają; Ciebie w tym czasie zmartwych
wstania błagamy,
przyjmij nasze uwielbienie w Duchu i prawdzie.
Chryste, okaż miłosierdzie swojemu ludowi, który ocze
kuje na zmartwychwstanie,
zmiłuj się nad nami i zachowaj nas w tym dniu od zła
wszelkiego.
Królu chwały i nasze życie, spraw, abyśmy w dniu Two
jego przyjścia
— ukazali się razem z Tobą w chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesz
nikom, t zwracaj ku sobie serca Twoich sług wyzwolo
nych z ciemności niewiary * i nie dopuść, aby utracili
światło Twojej prawdy. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
por. Rz 4, 24-25
Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezu
sa, naszego Pana. On to został wydany za nasze grzechy
i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
C z y t a n ie

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
1 J 5, 5-6a
Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C z y t a n ie
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Modlitwa popołudniowa

por. Ef 4, 23-24
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przy
obleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Zostań, Panie, z nami. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.

Czytanie

M odlitw a jak w Jutrzni.
N IESZPO R Y

Hbr 7, 24-27
Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nie
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze
żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskala
nego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego po
nad niebiosa, takiego, który nic jest obowiązany, jak inni
arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.

Czytanie

R esponsorium

krótkie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
K.

Ant. do pieśni Maryi Jeżeli we Mnie trwać będziecie, *
a słowa moje w was będą trwały, / proście, o cokolwiek
chcecie, / a to wam się spełni. / Alleluja.
P rośby

Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca.
Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Pamiętaj, Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją
służbę,
niech dają Twemu ludowi przykład świętego życia.
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Udziel ducha sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą
państwem,
abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności.
Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym,
niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy
cierpią niedostatek.
Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą
ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obdarzy
łeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
GODZINA CZYTAŃ
K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja,

w. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.
I C z y ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

21, 9-27

Objawienie niebieskiego Jeruzalem, oblubienicy Baranka
Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co mają siedem
czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie
odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Ba
ranka” .
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą,
i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba
od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podob
ne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przej
rzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało
dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypi
sane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów
Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy,
i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur
Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich
dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
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A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako
miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.
A Miasto układa się w czworobok, a długość jego tak
wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną
poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość
i wysokość jego są równe.
I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie:
miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego
jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do
szkła czystego podobne.
A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są
wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis,
druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd,
piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit,
ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz,
jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst.
A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram
była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak
szkło przeźroczyste.
A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest
Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba
słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je
oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą
chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój
przepych. 1 za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już
nie będzie tam nocy.
I wniosą do niego przepych i skarby narodów. A nic
nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia
ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia
Baranka.
R e spo n so r iu m

p o r. A p 21, 21; T b 13, 17. 18. 13

w. Twoje ulice, Jeruzalem, + będą wyłożone szcze
rym złotem / i będą w tobie śpiewać pieśń radości. *
A wszystkie twoje domy zawołają: / Alleluja.
K. Wspaniałym światłem zajaśniejesz i wszystkie krań
ce ziemi złożą ci pokłon. W. A wszystkie.
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II C z y t a n ie

Z traktatu św. Gaudencjusza, biskupa Bresci
(Traktat 2)
Eucharystia jest Paschą Pana
Jeden umarł za wszystkich i ten sam jest w świątyniach
wszystkich Kościołów w tajemnicy chleba i wina; skła
dany w ofierze odnawia siły, gdy się weń wierzy - ożywia;
uświęca składających ofiarę, sam złożony w ofierze.
To jest Ciało Baranka, to jest Jego Krew; Chleb, który
zstąpił z nieba powiedział: „Chlebem, który Ja dam, jest
moje Ciało za życie świata”. Słusznie też wino przedsta
wia Jego Krew. Pan bowiem mówi o sobie w Ewangelii:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym”. Tak mówiąc
stwierdza w sposób wystarczający, że Jego Krwią jest
wszelkie wino ofiarowane jako znak Jego męki. Stąd też
błogosławiony patriarcha Jakub prorokował o Chrystusie,
kiedy rzekł: „W winie obmyje swą suknię i w soku winnym
swą szatę”. Albowiem Chrystus przywdział szatę naszego
ciała, by ją obmyć własną Krwią.
On jest Stwórcą i Panem stworzenia; On z ziemi
wydobywa chleb i czyni go własnym Ciałem, albowiem
może to uczynić i to obiecał. On też, który przemienił
wodę w wino, sprawił, że wino staje się Jego Krwią.
„Jest to Pascha Pana”, czyli Jego przejście. Nie sądź
więc, że jest ziemskim to, co stało się niebiańskim przez
Chrystusa, który przeszedł w chleb i wino i uczynił je
swoim Ciałem i Krwią.
To, co przyjmujesz, jest Ciałem Tego, który jest
chlebem z nieba i Krwią Tego, który jest świętym krze
wem winnym. Bo podając uczniom chleb i wino uświęco
ne w ofierze, Pan rzekł: „To jest Ciało moje; to jest Krew
moja”. Uwierzmy, proszę, Temu, któremu zawierzyliśmy:
Prawda bowiem nie zna kłamstwa.
Pan mówił do tłumów, że trzeba spożywać Jego Ciało
i pić Jego Krew. Oni zaś zdumiewali się i szemrali:
„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” A wtedy,
aby wypalić ogniem z nieba te ich myśli, których, jak
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powiedziałem, należy się wystrzegać, Pan dodał: „Duch
daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja
wam powiedziałem, są duchem i życiem”.
J 6, 57; Ł k 2 2 , 19
W. Posłał Mnie t żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca. *
Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. / Alleluja.
K. To jest Ciało moje, które za was będzie wydane,
w. Kto.
R esponsorium

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C zytanie

R z 8, 10-11

Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie pod
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życic na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli miesz
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
R espo nso rium krótkie

Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja,
w. Chrystus umarł. k. Aby panować nad żywymi i umar
łymi. w. Alleluja, alleluja, k . Chwała Ojcu. w. Chrystus
umarł.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, * będziecie trwać w miłości mojej. /
Alleluja.
Prośby

Oddajmy cześć Chrystusowi, który powstał z martwych
i zawsze jest obecny w swoim Kościele. Wołajmy do
Niego:
Pozostań z nami, Panie.
Panie Jezu, Ty odniosłeś zwycięstwo nad grzechem i śmier
cią i żyjesz na wieki,
pozostań wśród nas zgodnie z Twoją obietnicą.
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Przybądź do nas ze swoją niezwyciężoną mocą
i okaż nam Bożą łaskawość.
Pośpiesz na pomoc światu dręczonemu niezgodą,
bo tylko Ty możesz przynieść ludziom nowe życie
i pojednanie.
Umocnij naszą wiarę w Twoje ostateczne zwycięstwo,
podtrzymuj w nas nadzieję Twego przyjścia w chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawied
liwymi, a nieszczęśliwi odzyskują radość, | utwierdź w nas
dzieło Twojej miłości, * strzeż Twoich darów i udziel mocy
do wytrwania usprawiedliwionym przez wiarę. Przez na
szego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
1 Kor 12, 13
Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C z y t a n ie

Modlitwa południowa
Tt 3, 5b-7
Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy uspra
wiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami
życia wiecznego.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C z y t a n ie
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Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

p o r . K o l 1, 12-14

Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiło
wanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszcze
nie grzechów.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
1 P 3, 18. 22

C z y t a n ie

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Ant. d o pieśni Maryi To wam powiedziałem, * aby
radość moja w was była / i aby radość wasza była pełna. /
Alleluja.
k.

P rośby

Chrystus zmartwychwstał pierwszy spośród tych, którzy
umarli. Wysławiajmy Go radośnie i módlmy się do
Niego:
Wysłuchaj nas, Panie, któryś powstał z martwych.
Chryste, pamiętaj o swoim Kościele, który zbudowałeś na
fundamencie Apostołów i rozszerzyłeś aż po krańce
ziemi,
niech Twoje błogosławieństwo zstąpi na wszystkich,
którzy wierzą w Ciebie.
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Lekarzu naszej duszy i ciała,
— nawiedź nas i ulecz w swojej łaskawości.
Chorym przynieś ulgę i umocnienie
i uwolnij ich od wszelkich cierpień.
Pociesz strapionych i prześladowanych,
wspomóż tych, którzy cierpią niedostatek.
Ty przez swój krzyż i zmartwychwstanie otwarłeś wszy
stkim drogę nieśmiertelności,
obdarz naszych zmarłych radością Twojego królestwa.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PIĄTEK
GODZINA CZYTAŃ
K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
w. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

22, 1-9

Rzeka wody życia
Anioł ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ,
wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem
Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące
dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego mie
siąca - a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic
godnego klątwy już odtąd nie będzie. I będzie w nim tron
Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.
I 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.
I rzekł mi: „Te słowa wiarygodne są i prawdziwe,
a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by
sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto
niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów pro
roctwa tej księgi” .
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To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym
usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami
anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: „Bacz,
byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci
twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi.
Bogu samemu złóż pokłon”.
R e spo n so r iu m

Ap 22, 5. 3

w. Odtąd już nocy nie będzie, t bo Pan Bóg będzie
świecił nad nimi. * I będą królować na wieki wieków. /
Alleluja.
K. W Mieście Świętym będzie tron Boga i Baranka,
a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali, w. I będą.
II C z y t a n i e
Kazanie bł. Izaaka, opata klasztoru Stella
(Kazanie 42)
Pierworodny spośród wielu braci
Głowa i ciało tworzą razem całość, jednego całego
człowieka. Podobnie i Syn Dziewicy stanowi wraz ze
swoimi wybranymi jednego człowieka, jednego Syna
Człowieczego. Cały i bez braku Chrystus, Głowa i ciało,
jak mówi Pismo święte. Wszystkie członki razem wzięte
tworzą jedno ciało, które ze swoją Głową, stanowi jedne
go Syna Człowieczego; a On zjednoczony z Synem Bożym
stanowi jednego Syna Bożego, a Ten razem z Bogiem jest
jednym Bogiem.
Tak więc całe ciało jest ze swoją Głową Synem Czło
wieczym, Synem Bożym i Bogiem. Dlatego też mówi
Chrystus: „Ojcze, chcę, aby jak Ty i Ja jesteśmy jedno, tak
i oni stanowili jedno z Nami”.
Te sławne słowa Pisma świętego głoszą, że nie ma ciała
bez głowy ani głowy bez ciała, ani bez Boga głowy i ciała,
czyli - całego Chrystusa.
Wszystko więc z Bogiem jest jednym Bogiem: Syn
Boży z Bogiem - przez naturę, Syn Człowieczy z Nim
przez osobę, Jego Ciało z Nim - przez sakramenty.
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Przeto wierne i rozumne członki Chrystusa mogą się
nazywać prawdziwie tym, czym jest On sam, czyli Synem
Bożym i Bogiem. Lecz Jezus Chrystus jest tym z natury,
a Jego członki przez współudział; On w pełni, członki
przez uczestnictwo; On jest Synem Bożym przez zrodze
nie, Jego członki zaś są synami przybranymi. Mówi bo
wiem Pismo: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!”
Przez swego Ducha Bóg „dał im moc, aby się stali
dziećmi Bożymi”, by każdy z osobna pouczony przez
Tego, który jest „Pierworodnym między wielu braćmi”,
mógł mówić: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”; i gdzie
indziej mówi: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego” .
Syn Człowieczy, Ten, który jest naszą Głową, narodził
się z łona Dziewicy za sprawą Ducha Świętego; z tego sa
mego Ducha odradzamy się w wodach chrztu jako synowie
Boga i ciało Chrystusa. On narodził się bez jakiegokolwiek
grzechu, my odradzamy się przez odpuszczenie grzechów.
Chrystus jest sprawiedliwym sam z siebie, a zarazem
dającym sprawiedliwość samemu sobie. Jest jedynym
Zbawicielem i jedynym zbawionym. On w swoim ciele
poniósł na drzewo krzyża grzechy, z których obmył swoje
mistyczne ciało w wodzie chrzcielnej. On zbawia przez
drzewo i wodę, jako Baranek Boży gładzi grzechy świata,
które wziął na siebie. On jest kapłanem i ofiarą, On jest
Bogiem, który sobie samemu złożył w ofierze siebie i któ
ry przez siebie _samego pojednał
siebie z sobą, podobnie
r
jak z Ojcem i Duchem Świętym.
r

R esp o n so riu m

R z 12, 5; K o l 2, 9 - 1 0 ; 1, 18

w. Wszyscy razem f tworzymy jedno ciało w Chrystu
sie, / a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie człon
kami. * W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: / Bóstwo na
sposób ciała, / i w Nim zostaliście napełnieni. / Alleluja.
K. On jest Głową Ciała, czyli Kościoła. On jest Po
czątkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zy
skał pierwszeństwo we wszystkim, w. W Nim.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
D z 5, 30-32

C zy ta n ie

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izrae
lowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. w. Chrystus cierpiał. K. Aby wejść do swojej chwały,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus cierpiał.

Ant. do pieśni Zachariasza To jest moje przykaza
nie, * abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umi
łowałem. / Alleluja.
P rośby

Pokornie błagajmy Boga Ojca, który przez zmartwych
wstanie Chrystusa dał nam nowe życie:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Boże, Ty w swoich dziełach objawiłeś swe odwieczne
zamiary, powołałeś świat do istnienia i jesteś wierny
przez wszystkie pokolenia,
wysłuchaj nas, Ojcze nieskończenie dobry.
Oczyść nasze serca swoją prawdą i prowadź nas drogą
świętości,
abyśmy czynili to, co słuszne i Tobie miłe.
Rozjaśnij nad nami swoje oblicze,
abyśmy wolni od grzechów, cieszyli się dobrami Two
jego domu.
Ty dałeś Apostołom swój pokój,
obdarz pokojem nas i wszystkich ludzi na ziemi.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać ta
jemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, *
a moc Chrystusa zmartwychwstałego niech nam zapewni
obronę i zbawienie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C zy t a n ie

Dz 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżo
wali. uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
Ga 3, 27-28
Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem je
steście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C z y t a n ie

Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

1 K o r 5, 7-8

Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem,
jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy
święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości
i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
22 LG II
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NIESZPORY
Hbr 5, 8-10
Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na
wzór Melchizedeka.

Czytanie

R esponsorium

krótkie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Nikt nie ma większej miłości
od tej, * gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swo
ich. / Alleluja.
K.

P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i ży
ciem, i wołajmy do Niego:
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.
Prosimy Cię, aby wszyscy słudzy Twojego Kościoła,
którzy rozdają braciom chleb życia,
sami czerpali z niego pokarm i siłę.
Prosimy Cię, aby cały lud chrześcijański postępował
w sposób godny swego powołania
i żyjąc w pokoju, zachowywał jedność ducha.
Prosimy Cię, niech ci, którzy sprawują nad nami rządy,
kierują się sprawiedliwością i miłosierdziem,
aby wszystkie narody cieszyły się zgodą i pokojem.
Prosimy Cię, abyśmy zasłużyli na wychwalanie Ciebie we
wspólnocie świętych
razem z naszymi zmarłymi, których polecamy Twojej
dobroci.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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SOBOTA
GODZINA CZYTAŃ

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.
w. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

22, 10-21

Potwierdzenie naszej nadziei
Anioł powiedział do mnie, Jana: „Nie kładź pieczęci
na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto
krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech
się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni
sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by
tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa
i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosła
wieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem
życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwo
chwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć
o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo
Dawida, Gwiazda świecąca, poranna”.
A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” A kto słyszy,
niech powie: „Przyjdź!” I kto odczuwa pragnienie, niech
przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja
świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi:
jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży
plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze
słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział
w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane
w tej księdze.
Mówi ten, który o tym świadczy: „Zaiste, przyjdę
niebawem”.
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Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!
Ap 22, 16. 17. 20; Iz 55, 1. 3
w. Jam jest Odrośl f i Potomstwo Dawida, / Gwia
zda świecąca, poranna. / A Duch i Oblubienica mówią:
Przyjdź. * A kto słyszy, niech powie: Przyjdź. Amen.
Przyjdź, Panie Jezu. / Alleluja.
K. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Nakłońcie
waszego ucha i przyjdźcie do Mnie. W. A kto słyszy.
RESPONSORIUM

II C z y t a n i e
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 148, 1-2)
Paschalne Alleluja
Rozmyślanie nad naszym ziemskim życiem ma być
pochwałą Boga, ponieważ i radość wieczna naszego przy
szłego życia będzie polegać na chwaleniu Boga. Otóż nie
będzie przygotowany do tego życia przyszłego ten, kto się
do niego nie przysposobi już teraz. A więc obecnie Boga
wielbimy, ale też zanosimy do Niego nasze błagania.
Uwielbienie zawiera radość, a modlitwa jęk. Jeszcze nie
posiadamy tego, co nam zostało obiecane, lecz Ten, który
dał nam te obietnice, jest wiarygodny: dlatego radujemy
się pełni nadziei; ale jeszcze tego nie mamy, więc smucimy
się pragnąc. I dobrze jest dla nas pragnąć aż przyjdzie to,
co zostało obiecane, wtedy przeminie jęk, nastąpi tylko
uwielbienie.
Z powodu tych dwóch okresów: jednego, który trwa
obecnie, wśród pokus i doświadczeń tego życia, i dru
giego, który kiedyś nastąpi, czasu radości i bezpieczeń
stwa, postanowiono obchodzić dwa okresy: poprzedza
jący Wielkanoc i następujący po niej. Ten pierwszy okres,
przed Wielkanocą, jest obrazem utrapień, w których
tkwimy, a okres wielkanocny, który właśnie przeżywamy,
wyobraża przyszłą, oczekującą nas szczęśliwość. W czasie
przed Wielkanocą obchodzimy to, co teraz jest naszym
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losem; to natomiast, co obchodzimy w czasie po Wielka
nocy oznacza to, czego jeszcze nie posiadamy. Dlatego ten
pierwszy okres spędzamy na postach i umartwieniach, w
tym zaś drugim kończymy posty, a wielbimy Boga. To
bowiem znaczy śpiewane przez nas: Alleluja.
Te dwa okresy zostały nam ukazane w Chrystusie, na
szej Głowie. Męka Pana, to życie obecne razem z nieunik
nionym w nim wysiłkiem, cierpieniem, a na koniec i umie
raniem. Ale zmartwychwstanie i wstąpienie przez Pana do
chwały jest zapowiedzią życia, które będzie nam dane.
A więc wzywamy was, bracia: uwielbiajcie Boga! Do
tego właśnie zachęcamy się wzajemnie, gdy śpiewamy:
Alleluja. Chwalmy Boga, mówisz twojemu bratu, a on to
samo mówi do ciebie. Ta wzajemna zachęta już sama
przez się przynosi to, do czego zachęca. Ale chwalcie Boga
z całego serca, niech wielbią Boga nie tylko wasz język
i głos, ale także wasze sumienie, wasze życie i wasze czyny.
Oto wielbimy Boga teraz, zebrani w świątyni, ale
potem, gdy każdy wraca do siebie, to jakby zaprzestał Go
wielbić. Otóż niech nie zaprzestaje żyć dobrze, i niech
zawsze chwali Boga. Bo zaprzestajesz Go wielbić wtedy,
gdy się oddalasz od prawości i tego, co się Bogu podoba.
1 przeciwnie, jeśli czynisz to, co sprawiedliwe, to nawet
wtedy, gdy język twój milczy, życiem swoim głośno wo
łasz, Bóg zaś skłania się ku twojemu sercu. Jak bowiem
uszy nasze są nastawione na nasze głosy, tak uszy Boga na
nasze myśli.
J 16, 20
w. Smutek wasz * Zamieni się w radość. / Alleluja.
K. Świat się będzie weselił, wy zaś będziecie się smucić,
ale smutek wasz. w. Zamieni się.
R espo n so r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

R z 14, 7-9

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla sie
bie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umie-
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ramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci nale
żymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do
życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. 1 wszystko poddał pod Jego stopy. W. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.

Ant. do pieśni Zachariasza Chrystus umarł i zmar
twychwstał, * aby panować nad umarłymi i żywymi. /
Alleluja.
P rośby

Chrystus, chleb życia, wskrzesi w dniu ostatecznym tych,
którzy się Nim karmią przy stole Jego słowa i Ciała.
Pełni ufności wołajmy do Niego:
Obdarz nas, Panie, radością i pokojem.
Chryste, Ty wskrzeszony z martwych, jesteś Panem życia,
błogosław i uświęcaj nas oraz wszystkich ludzi.
Ty udzielasz pokoju i radości wszystkim, którzy w Ciebie
wierzą;
spraw, abyśmy postępowali jak dzieci światłości i cie
szyli się Twoim zwycięstwem.
Umocnij wiarę Twojego Kościoła pielgrzymującego na
ziemi,
niechaj daje świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu
wobec całego świata.
Ty po wielu cierpieniach wstąpiłeś do chwały Ojca,
obróć w radość smutek cierpiących.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w sakramencie chrztu
obdarzyłeś nas życiem nadprzyrodzonym f i razem z ła
ską uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności, *
spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały.
Przez naszego Pana.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Rz 5, 10-11
Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliś
my pojednanie.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C zy t a n ie

Modlitwa południowa
1 Kor 15, 20-22
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C z y t a n ie

Modlitwa popołudniowa
2 Kor 5, 14-15
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
C zy ta n ie

Modlitwa jak w Jutrzni.

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
II tydzień psałterza

I NIESZPORY
H y m n s. 4 2 0 .

1 ant. Kto spełnia wymagania prawdy, * zbliża się do
światła. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 931.

ant. Pan zmartwychwstał, * wyzwolony z więzów
śmierci. / Alleluja.
3 ant. Syn Boży nauczył się posłuszeństwa * przez to,
co wycierpiał, ] i stał się sprawcą wiecznego zbawienia /
dla wszystkich, którzy Go słuchają. / Alleluja.
2

C z y t a n ie

1 P 2, 9 - 1 0

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka
płaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, któ
ry was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Będę prosił Ojca, * a da wam innego Pocieszy
ciela, / aby na zawsze był z wami. / Alleluja.
Rok B: Jak Mnie umiłował Ojciec, * tak i Ja was
umiłowałem, / wytrwajcie w miłości mojej. / Alleluja.
Rok C : Jeśli Mnie kto miłuje, * będzie zachowywał
moją naukę, / a Ojciec mój umiłuje go / i przyjdziemy do
niego, / i będziemy u niego przebywać. / Alleluja.

Godzina czytań
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P rośby

Chrystus, powstając z martwych, zniweczył śmierć i przy
wrócił nam życie. Gorliwie wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Ty jesteś kamieniem, który odrzucony przez budujących,
stał się głowicą węgła,
spraw, abyśmy byli żywymi kamieniami w budowli
Kościoła.
Ty jesteś wiernym i prawdomównym świadkiem, pierwo
rodnym spośród umarłych,
wspomagaj swój Kościół, aby dawał o Tobie nieustan
ne świadectwo.
Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził
się z Twego boku przebitego na krzyżu,
uczyń nas świadkami Twojej miłości.
Ty jesteś Pierwszy i Ostatni, byłeś umarły, ale żyjesz,
zachowaj ochrzczonych w wierności aż do śmierci,
aby zasłużyli na obiecaną nagrodę.
Ty jesteś światłem i pochodnią świętego Miasta Bożego;
oświeć naszych zmarłych, aby z Tobą królowali na
wieki.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych
snych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi
twychwstałemu; t niech misterium paschalne, które
minamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego

rado
zmar
wspo
Pana.

GODZINA CZYTAŃ
K. Moje ciało rozkwitło na nowo. Alleluja.
W. Moją wolą będę wyznawał Pana. Alleluja.
I C z y t a n ie

Początek Pierwszego Listu św. Jana Apostoła
Słowo życia i światłość Boga

1, 1-10
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To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy
usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie ob
jawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy
wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało
objawione, oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z na
mi współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego
Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby
nasza radość była pełna.
Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam
głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim
żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim współ
uczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie po
stępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w świa
tłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy
jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna
Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy
nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je
nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy,
że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas
Jego nauki.
R espo n so r iu m

1 J 1, 2; 5, 20

W. Życie objawiło się, t myśmy je widzieli, o nim

świadczymy / i głosimy wam życie wieczne, * Które było
w Ojcu, a nam zostało objawione. / Alleluja.
K. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł: On jest
prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym, w. Które.
II C z y t a n i e
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do
Drugiego Listu do Koryntian
(rozdz. 5, 5 - 6, 2)
Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa
i powierzył nam posługę jednania
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Ci, którzy mają zadatek Ducha i nadzieję zmartwych
wstania, uważają za rzecz już obecną to, czego oczekują,
mówiąc, że odtąd już nie znają nikogo wedle ciała, gdyż
wszyscy jesteśmy duchowi i dalecy od wszelkiego zepsucia
cielesnego. Skoro bowiem jaśnieje nam Syn Jednorodzony,
przemieniamy się wszyscy w Słowo, które wszystko oży
wia. Jak wtedy bowiem, gdy rządził grzech byliśmy skrę
powani więzami śmierci, tak gdy nadeszła sprawiedliwość
Chrystusa, odrzuciliśmy wszelkie zepsucie.
Nie żyjemy już więc według ciała, to jest w słabości
cielesnej, przez co należy rozumieć zepsucie płynące
z grzechu. „A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chry
stusa - pisze święty Paweł - to już więcej nie znamy Go
w ten sposób”. Jakby chciał powiedzieć: „Słowo ciałem się
stało i zamieszkało wśród nas” i poniosło śmierć w ciele,
abyśmy wszyscy mieli życie; i tak Go poznaliśmy, lecz
odtąd już nie znamy. Choć bowiem Chrystus nadal jest w
ciele, bo zmartwychwstał trzeciego dnia i przebywa
w chwale Ojca w niebie, wiemy jednak, że jest On ponad
ciałem. „Raz umarł za grzechy, ale już więcej nie umiera,
śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł
dla grzechu tylko raz, a to, że żyje, żyje dla Boga” .
Gdy więc takim jest Ten, który stał się wzorem na
szego życia, trzeba i nam podążać Jego śladami, nie ule
gając ciału, lecz wznosząc się ponad cielesność. Dlatego
bardzo słusznie mówi święty Paweł: „Jeżeli ktoś pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne,
minęło, a oto wszystko stało się nowe”. Przez wiarę zo
staliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, a moc przekleń
stwa ustała. Chrystus dla nas zmartwychwstał zdeptawszy
potęgę śmierci. Poznaliśmy też prawdziwie Boga, którego
czcimy w duchu i w prawdzie za pośrednictwem Syna,
który obdarza świat łaskami płynącymi od Ojca.
Dlatego mądrze pisze o tym święty Paweł: „Wszystko
zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez
Chrystusa”. Albowiem z woli Ojca dokonała się tajemni
ca Wcielenia i wynikające z niej odrodzenie. Przez Chry
stusa mamy dostęp do Ojca, bo nikt nie przyjdzie do Ojca
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jak tylko przez Niego. Tak więc, „wszystko pochodzi od
Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i powie
rzył posługę jednania”.
R espo n so r iu m

R z 5, 11; K o l 1, 19-20

w. Możemy się chlubić w Bogu t przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, * Przez Niego teraz uzyskaliśmy pojed
nanie. / Alleluja.
K. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała
Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą.
w. Przez Niego.
H ymn

Ciebie, Boże, chwalimy,

s. 82 3

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H y m n s. 4 2 5 .

1 ant. Oto dzień, * który Pan uczynił. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 939.

ant. Błogosławiony jesteś, nasz Boże, na sklepieniu
nieba * i pełen chwały na wieki. / Alleluja.
3 ant. Uwielbiajcie Boga siedzącego na tronie *
i wołajcie: Amen. / Alleluja.
2

C z y t a n ie

D z 10, 4 0 - 4 3

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. *
Alleluja, alleluja. W. Chryste. K .T y prawdziwie zmartwych
wstałeś. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chryste.
K.

Jutrznia
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Antyfona do pieśni Zachariasza
Rok A: Wy znacie Ducha Prawdy, * ponieważ u was
przebywa / i w was będzie. / Alleluja.
Rok B: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, * jeżeli czy
nicie to, co wam przykazuję. / Alleluja.
Rok C: Pocieszyciel, Duch Święty, * którego Ojciec
pośle w moim imieniu, / On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. /
Alleluja.
P rośby

Bóg Ojciec wszechmogący wskrzesił z martwych Jezusa,
naszego Pana i Zbawiciela. Módlmy się i wołajmy do
Niego:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
Ojcze święty, Ty przeprowadziłeś Jezusa, Twojego umiło
wanego Syna, z mroków śmierci do blasku swojej
chwały,
doprowadź nas do Twojego przedziwnego światła.
Ty nas zbawiłeś przez wiarę,
pomóż nam przeżyć ten dzień w wierze otrzymanej na
chrzcie świętym.
Ty nakazujesz, abyśmy szukali tego, co jest w górze, gdzie
Chrystus zasiada po Twojej prawicy,
zachowaj nas od ułudy grzechu.
Niech nasze życie ukryte w Tobie z Chrystusem zajaśnieje
przed światem
jako zapowiedź nadejścia nowego nieba i nowej ziemi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych
snych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi
twychwstałemu; f niech misterium paschalne, które
minamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego

rado
zmar
wspo
Pana.
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Modlitwa przedpołudniowa

por. 1 Kor 15, 3b-5
Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy,
został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgod
nie z Pismem; i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C z y t a n ie

Modlitwa południowa
C z y t a n ie

E f 2, 4-6

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Ła
ską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem
posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

R z 6, 4

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy ra
zem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkro
czyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
II N I E S Z P O R Y

H ymn

s.

420.

1 ant. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych * i posa
dził Go w niebiosach po swojej prawicy. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli II tygodnia, s. 945.
2 ant. Porzuciliście zwyczaje pogan * i nawróciliście się

do Boga żywego. / Alleluja.
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3 ant. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych * i wsy
stko poddał pod Jego stopy. / Alleluja.
C z y t a n ie

Hbr 10, 12-14

Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jed
ną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są
uświęcani.
R espo n so r iu m k r ó t k ie

Zmartwychwstał Pan prawdziwie. * Alleluja, alleluja,
w. Zmartwychwstał. K. I ukazał się Szymonowi, w. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Zmartwychwstał.
K.

Antyfona do pieśni Maryi
Rok A: Nie zostawię was sierotami, * odchodzę, lecz
znowu przyjdę do was / i rozraduje się wasze serce. /
Alleluja.
Rok B: Nazwałem was przyjaciółmi, * albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. /
Alleluja.
Rok C: Niech się nie trwoży serce wasze * ani się nie
lęka: / Odchodzę i przyjdę znów do was. / Alleluja.
P rośby

Bóg Ojciec wskrźesił Chrystusa z martwych i wywyższył
Go po swojej prawicy. Zanośmy do Niego pokorne
błagania:
Przez chwałę Chrystusa strzeż swojego ludu.
Ojcze sprawiedliwy, spraw, aby Twój Syn, który na
krzyżu został wywyższony ponad ziemię,
pociągnął do siebie wszystkich ludzi.
Przez Syna, którego wywyższyłeś, ześlij Kościołowi Du
cha Świętego;
aby Kościół stał się sakramentem zjednoczenia całej
ludzkości.
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Strzeż tych, których odrodziłeś z wody'i Ducha Świę
tego,
daj, aby przez wierność łasce chrztu osiągnęli życie
wieczne.
Przez swego uwielbionego Syna ulżyj doli biednych,
wybaw uwięzionych, obdarz zdrowiem chorych,
swoimi dobrodziejstwami przywróć światu radość.
Ty karmiłeś naszych zmarłych Ciałem i Krwią uwielbio
nego Chrystusa,
dopuść ich do udziału w Jego zmartwychwstaniu.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PONIEDZIAŁEK
GODZINA CZYTAŃ

Serce moje i ciało. Alleluja.
w. Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.
K.

I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

2, 1-11

Nowe przykazanie
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grze
szyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wo
bec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem
jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za
nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowu
jemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam G o ”, a nie
zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim
prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę
miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy,
że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powi
nien również sam postępować tak, jak On postępował.
Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście
od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest

Poniedziałek
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nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę wam o nowym
przykazaniu, które prawdziwie jest w Nim i w nas, ponie
waż ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata
swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego
brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto
zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa
w ciemności i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności
dotknęły ślepotą jego oczy.
R e spo n so r iu m

J 13, 34; 1 J 2, 10. 3

Przykazanie nowe f daję wam, abyście się wzajem
nie miłowali, / tak jak Ja was umiłowałem. * Kto miłuje
swego brata, ten trwa w światłości. / Alleluja.
K. Po tym poznajemy, że znamy Chrystusa, jeżeli
zachowujemy Jego przykazania, w . Kto miłuje.
w.

II C z y t a n i e
Z dzieła Dydyma Aleksandryjskiego O Trójcy Świętej
(księga 2, 12)
r-

Duch Święty odradza nas w chrzcie
Duch Święty, wraz z Ojcem i Synem jedyny Bóg,
razem z Nimi odradza nas w chrzcie i przywraca nam
pierwotne piękno, które zostało zeszpecone. Napełnia nas
swoją łaską do tego stopnia, że nie możemy już pragnąć
rzeczy, których pragnąć nie należy; wyzwala nas z grze
chu i śmierci i czyni ludźmi uduchowionymi tych, którzy
powstali z prochu ziemi; czyni ich uczestnikami chwały
Bożej, synami i dziedzicami Boga i Ojca, na wzór obrazu
Jego Syna, współdziedzicami i braćmi Chrystusa, razem
z Nim przeznaczonymi do chwały, razem z Nim mającymi
objąć królowanie. W zamian za ziemię daje im niebo
i otwarty dostęp do raju; czyni ich godniejszymi od anio
łów i przez moc Bożą gasi wodami chrztu wiekuiste
płomienie piekieł.
Dwojakie jest poczęcie człowieka: jedno z ludzkiego
ciała, drugie z Ducha Świętego. O tych dwóch poczęciach
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pisali zgodnie z prawdą uczeni teologowie. Ja przytoczę
ich imię i naukę.
Pisze święty Jan: „Wszystkim tym jednak, którzy Go
przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym,
którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy
ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.
Ci więc, mówi Jan, którzy uwierzyli w Chrystusa,
otrzymali moc stania się synami Boga, to jest Ducha
Świętego, i uczestniczenia w Jego naturze. A jako dowód,
że zostali oni zrodzeni z Ducha Świętego, Jan dodaje
słowa Chrystusa: „Zaprawdę, zaprawdę mówię tobie:
Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść
do królestwa Bożego”.
Sadzawka chrzcielna w sposób widzialny rodzi nie
jako nasze widzialne ciało, gdy wyłania się ono z wody,
a usługują przy tym kapłani; duchowo zaś ciało i duszę
chrzci w samym sobie i odradza Duch Boży, którego nikt
nie może widzieć, a usługują przy tym aniołowie.
Jan Chrzciciel, w odpowiedniej chwili dziejów, zgod
nie z tymi słowami: „Z wody i z Ducha”, rzekł o Chrystu
sie: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.
Glinianym naczyniem jest człowiek, dlatego należy go
wpierw obmyć wodą, a następnie umocnić i wykończyć
w ogniu, a Bóg jest ogniem trawiącym. Człowiek więc
potrzebuje Ducha Świętego, aby On go odnowił i dopro
wadził do doskonałości. Ten duchowy ogień może na
wodnić; ta duchowa woda może przetopić.
____

r

R espo n so r iu m

I z 44, 3. 4; J 4, 14

W. Rozleję wody t p o spragnionej glebie / i zdroje

po wyschniętej ziemi. * Wyleję Ducha mego na twoich
potomków, / i wyrastać będą jak topole nad bieżącymi
wodami. [ Alleluja.
K. Woda, którą dam, stanie się w nich źródłem tryska
jącym ku życiu wiecznemu, w. Wyleję Ducha mego.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
C zy ta n ie

R z 10, 8 b - 10

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osią
gniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Powstał z grobu Chrystus. * Alleluja, alleluja, w. Po
wstał z grobu. K. Który za nas umarł na krzyżu, w. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Powstał z grobu.
Ant. do pieśni Zachariasza Bóg zrodził nas na nowo *
do żywej nadziei i niezniszczalnego dziedzictwa / przez
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. / Alleluja.
K.

P rośby

Z ufnością módlmy się do Boga Ojca, któremu Jezus
Chrystus przyniósł chwałę przez swoją śmierć i zmar
twychwstanie:
Oświeć nas, Panie, blaskiem swej światłości.
Boże, Ojcze światłości, Ty opromieniłeś świat blaskiem
chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa,
rozjaśnij dzisiaj nasze umysły światłem wiary.
Ty przez zmartwychwstanie swojego Syna otwarłeś lu
dziom bramę wieczności,
wśród dzisiejszych trudów zachowaj w nas nadzieję
wiecznego życia.
Ty przez _swego rzmartwychwstałego Syna posłałeś na
świat Ducha Świętego,
rozpal nasze serca ogniem swej miłości.
Ty wydałeś swojego Syna na śmierć, aby nas wyzwolić,
spraw, aby On był dla nas dzisiaj zbawieniem i od
kupieniem.
Ojcze nasz.
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M o d litw a

Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy
z wielkanocnych misteriów, * przynosiła owoce w ciągu
całego naszego życia. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
por. A p 1, 17c-l 8

C z y t a n ie

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
Czytanie

por. Kol 2, 9. lOa. 12

W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystu
sem zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim
zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który
Go wskrzesił.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
Czytanie

2 Tm 2, 8. 11

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to
zasługująca na wiarę: jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,

w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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NIESZPORY

Hbr 8, lb-3a

Czytanie

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawi
cy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni
i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie
przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany
jest do składania darów i ofiar.
R

e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Duch prawdy, który od Ojca
pochodzi, * będzie świadczył o Mnie; / i wy także świa
dectwo dawać będziecie. / Alleluja.
Pro śby

Z radością błagajmy Chrystusa Pana, który opromienił
świat blaskiem swego zmartwychwstania:
Wysłuchaj nas, Chryste, życie nasze.
Panie Jezu Chryste, Ty towarzyszyłeś swoim uczniom
w drodze do Emaus,
bądź zawsze ze swoim Kościołem pielgrzymującym na
ziemi.
Nie dopuść, abyśmy mieli serca leniwe do wierzenia,
lecz spraw, byśmy wyznawali Ciebie jako zwycięzcę
śmierci.
Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nie rozpoznali Ciebie
w drodze,
objaw im siebie, aby Cię przyjęli jako Zbawiciela.
Ty przez ofiarę krzyża pojednałeś wszystkich ludzi,
obdarz narody całego świata jednością i pokojem.
Sędzio żywych i umarłych,
odpuść grzechy zmarłym, którzy w Ciebie wierzyli.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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WTOREK
GODZINA CZYTAŃ
K. Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie

umiera. Alleluja.
w. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Alleluja.
I C zy t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

2, 12-17

Zachowywanie woli Bożej
Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia
grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie,
że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was,
młodzi, że zwyciężyliście Złego. Napisałem do was, dzieci,
że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście
Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi,
że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwycię
żyliście Złego.
Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli
kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko
bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała,
pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca,
lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądli
wość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
R espo n so r iu m

1 J 2, 17. 15

w. Świat przemija, j a z nim jego pożądliwość. * Kto
zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. / Alleluja.
K. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
w. Kto zaś.
II C z y t a n i e

Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Ewangelii św. Jana
(księga 11, II)
Chrystus jest więzią jedności

Wtorek
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Święty Paweł świadczy, że tworzymy jedno Ciało
z Chrystusem, ilekroć przyjmujemy Jego święte Ciało.
Mówi on o tej tajemnicy pobożności: „Nie była ona
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach,
tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym
Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są
współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczest
nikami obietnicy w Chrystusie Jezusie” .
Jeśli więc nawzajem między sobą stanowimy jedno
Ciało w Chrystusie nie tylko między sobą, lecz szczegól
nie z Nim, który jest wśród nas przez swoje Ciało, to
dlaczego my wszyscy nie stanowimy jedności pomiędzy
sobą i w Chrystusie? Chrystus przecież jest więzią jednoś
ci, będąc zarazem Bogiem i człowiekiem.
A gdy chodzi o jedność duchową, to idąc tą samą
drogą należałoby stwierdzić, że przyjąwszy jednego i tego
samego Ducha Świętego, jesteśmy w pewien sposób złą
czeni i pomiędzy sobą, i z Bogiem. Chociaż jest nas wielu
i każdemu z osobna jest dany Duch Święty, który jest
Duchem Chrystusa i Ojca, jednak ten Duch jest jeden
i niepodzielny, i dlatego zbiera On w jedno poszczególne
duchy, z których każdy pozostaje sobą i sprawia, że
w Nim stajemy się jednością.
Moc świętego Ciała Chrystusa czyni Jego współczłonka
mi tych wszystkich, w których Ono jest. Uważam, że w ten
sam sposób jeden i niepodzielny Duch Boży, zamieszkujący
we wszystkich, wszystkich też zbiera w jedność duchową.
Dlatego święty Paweł nas upomina: „Znosząc siebie
nawzajem w miłości, usiłujcie zachować jedność Ducha
dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden
Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką
daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden
chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest
i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszy
stkich”. Jeden Duch zamieszkuje w każdym z nas, a więc
jeden Bóg i Ojciec wszystkich będzie w nas przez Syna,
stwarzając jedność pomiędzy tymi, którzy uczestniczą
w Duchu Świętym, oraz ich jedność ze sobą.
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Ale i to także jest oczywiste, że przez uczestnictwo
jesteśmy złączeni z Duchem Świętym. Pozostawiliśmy za
sobą życie według ciała i staliśmy się posłuszni prawom
Ducha. Czyż więc nie jest jasne dla wszystkich, że my, po
opuszczeniu w jakiś
sposób naszego życia i połączeniu się
r
z nami Ducha Świętego, zostaliśmy przetworzeni na spo
sób niebiański i nasza natura została w jakiś sposób
przemieniona?
Nie jesteśmy więc już tylko ludźmi, lecz dziećmi Bo
żymi i ludźmi niebiańskimi, bo staliśmy się uczestnikami
Boskiej natury.
A więc wszyscy jesteśmy jedno w Ojcu i Synu, i Duchu
Świętym. Jesteśmy jedno, powtarzam, uczestnicząc w Bo
skiej naturze, upodobnieni do Chrystusa w miłości i wspól
nocie Jego świętego Ciała i otrzymując jednego Ducha
Świętego.
Ps 68, 11. 7
W. Ponieważ jeden jest chleb, | przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. * Wszyscy bowiem bierzemy
z tego samego chleba i z tego samego kielicha. /
Alleluja.
K. Boże, w swej dobroci dałeś ubogiemu dom przygo
towany dla opuszczonych, w. Wszyscy.

R e spo n so r iu m

p o r . 1 K o r 10, 17;

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

D z 13, 30-33

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed
ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obiet
nicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako
ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane
w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś
zrodził.
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R e s p o n s o r iu m KRÓTKIE
K. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja. W. Chrystus prawdziwie. K. I zajaśniał przed
swoim ludem. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.

w. Chrystus prawdziwie.
Ant. do pieśni Zachariasza Jeszcze chwila, a świat nie
będzie Mnie widział, * ale wy Mnie ujrzycie, bo Ja żyję, /
i wy także żyć będziecie. / Alleluja.
Prośby

Z wdzięcznością wołajmy do Boga Ojca, którego Syn jako
niepokalany Baranek gładzi grzechy świata i obdarza
nas życiem:
Boże, Ty ożywiasz wszystko, daj nam nowe życie.
Boże, dawco życia, pamiętaj o męce i zmartwychwstaniu
Baranka zabitego na krzyżu;
usłysz Jego wołanie, z jakim zawsze wstawia się za
nami.
Spraw, abyśmy usuwali z naszego postępowania złość
i przewrotność,
a żyli w szczerości i prawdzie Chrystusa.
Dopomóż nam dzisiaj odrzucić grzech niezgody i nie
nawiści,
uczyń nas bardziej wrażliwymi na potrzeby braci.
Napełnij nas duchem Ewangelii,
abyśmy dzisiaj i zawsze postępowali zgodnie z Twymi
przykazaniami.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wier
nym, | zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się
z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, *z uf
nością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania.
Przez naszego Pana.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
por. Dz 4, 11-12
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stal się głowicą węgła. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zba
wieni.
C zy t a n ie

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
por. 1 P 3, 2 1 - 2 2 a
Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu
cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre
sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który jest po prawicy Bożej.
C z y t a n ie

K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa
C zy tan ie

K o l 3, 1-2

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY

P 2, 4 - 5
Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem,
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra
nym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić
C z y t a n ie

1
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święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przy
jemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja, w. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Oto mówię wam prawdę: *
Pożyteczne jest dla was moje odejście, / bo jeśli nie odej
dę, / Pocieszyciel do was nie przyjdzie. / Alleluja.
Pr o śby

Zanieśmy usilne prośby do Chrystusa, który przez swe
zmartwychwstanie umocnił nadzieję swojego ludu:
Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki.
Panie Jezu, z Twojego otwartego boku wypłynęła krew
i woda,
spraw, aby Kościół był dla Ciebie Oblubienicą bez
skazy.
Najwyższy Pasterzu, Ty po swym zmartwychwstaniu po
leciłeś Piotrowi, wyznającemu miłość ku Tobie, aby
pasł Twoje owce,
umacniaj zawsze miłość i apostolską gorliwość nasze
go papieża N.
Ty sprawiłeś, że uczniowie łowiący ryby dokonali obfite
go połowu,
poślij Kościołowi pracowników, aby przedłużali mi
sję Apostołów.
Ty na brzegu morza przygotowałeś uczniom chleb i rybę
do spożycia,
nie dozwól, aby ludzie z naszej winy ginęli z głodu.
Jezu, nowy Adamie i Duchu ożywiający, przemień umar
łych na swoje podobieństwo,
aby osiągnęli pełny udział w Twojej radości.
Ojcze nasz.
M odlitw a jak w Jutrzni.
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ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ
K. Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja.
w. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

2, 18-29

O Antychryście
Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeli
ście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło
się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostat
nia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo
gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało
się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego
ducha.
r
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszy
scy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna
fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest
kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesja
szem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje
Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od
początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście
od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wiecz
ne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowa
dzają was w błąd.
Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od
Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od ni
kogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszy
stkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż
trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
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Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy gdy się
zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie
doznali wstydu. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to
uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie,
pochodzi od Niego.
R espo n so r iu m

1 J 2, 27; J1 2, 23

w. Namaszczenie, f które otrzymaliście od Pana, w was
pozostaje. * I nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, /
ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim.
Alleluja.
K. Weselcie się i radujcie w Panu, Bogu waszym, bo dał
wam nauczyciela sprawiedliwości, w. I nie potrzebujecie.
II

C zy t a n ie

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie I o Wniebowstąpieniu 2-4)
Dni między zmartwychwstaniem
a wniebowstąpieniem Pańskim
Dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pana
nie upłynęły na próżno, najmilsi, bo w tym czasie wielkie
tajemnice zostały potwierdzone i wielkie rzeczy objawione.
Te dni wyzwoliły nas z lęku wobec ponurej śmierci,
zwiastowały natomiast nieśmiertelność nie tylko duszy, ale
i ciała. Te dni wszystkim Apostołom dały Ducha Świętego
przez tchnienie Pana. Wtedy też błogosławiony apostoł
Piotr, który już otrzymał władzę kluczy, został obarczo
ny, przed innymi Apostołami, troską o owczarnię Pańską.
W tych również dniach, Pan, jako trzeci towarzysz,
przyłącza się w drodze do dwóch uczniów, pełnych lęku
i obaw, i zarzuca im opieszałość w wierze, aby w ten
sposób rozproszyć mroki naszych wątpliwości. W ser
cach, które On oświeca, zapala się płomień wiary, a one,
przedtem omdlałe, teraz goreją, gdy Pan wyjaśnia im
Pisma; a podczas wspólnego posiłku i przy łamaniu chle
ba otwierają się oczy uczniów. O wiele bardziej błogo
sławione są oczy, które ujrzały uwielbioną ludzką naturę,
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niż oczy pierwszych rodziców, którzy poznali swoje prze
stępstwo i okryli się niesławą.
A więc przez cały ten okres, który upłynął od zmar
twychwstania Pana do Jego wniebowstąpienia, Opatrz
ność Boża o to jedno się troszczyła, o tym jednym poucza
ła i to jedno ukazywała oczom i sercom swoich wybra
nych, a mianowicie przekonywała ich, że prawdziwie
zmartwychwstał Pan, Jezus Chrystus, ten sam, który
naprawdę narodził się, cierpiał i umarł.
I w ten sposób błogosławieni Apostołowie i wszyscy
uczniowie, strwożeni śmiercią Pana na krzyżu i powątpie
wający o Jego zmartwychwstaniu, zostali tak umocnieni
oczywistością prawdy, że kiedy Pan wstępował na wy
sokości niebios, oni nie tylko że nie odczuwali smutku, ale
wprost przeciwnie, zostali napełnieni wielką radością.
Zaiste, niewypowiedzianie wielki był to powód do ra
dości, gdy wobec tłumu świętych natura ludżka wznosiła
się do najwyższej godności ponad wszystkimi stworzenia
mi niebios, wyniesiona ponad chóry aniołów i wszelką
wspaniałość archaniołów, nie znajdując na najwyższych
stopniach kresu swego wstępowania - zajmując w końcu
miejsce przy Ojcu przedwiecznym. I razem z Nim zasiada
ona na tronie Jego chwały, bo w Synu Bożym została
zjednoczona z Jego naturą.
J 14, 2. 3. 16. 18

R e spo n so r iu m

w. Idę przygotować wam miejsce; f przyjdę powtór
nie * I zabiorę was do siebie, / abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem. / Alleluja.
K. Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami był na zawsze. Nie zostawię was sierotami,
przyjdę do was. w. I zabiorę was.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C

z y t a n ie

R z 6, 8 - 1 1

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po-
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wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dła
grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy
rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla
Boga w Chrystusie Jezusie.
R esponsorium k r ó tk ie
K. Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja. W. Bóg
wskrzesił. K. I nas wskrzesi swoją mocą. W. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.

Ant. do pieśni Zachariasza Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, * ale teraz znieść nie możecie. / Kiedy zaś
przyjdzie Duch prawdy, / doprowadzi was do całej praw
dy. / Alleluja.
P rośby

Skierujmy nasze błagania do Boga, który sprawił, że
zmartwychwstały Chrystus ukazał się Apostołom:
Oświeć nas, Panie, chwalą Chrystusa.
Boże, Ojcze światłości, z wdzięcznością wielbimy Cię za
to, że nas wezwałeś do swojego przedziwnego światła,
abyśmy dostąpili Twego miłosierdzia.
Mocą Ducha Świętego oczyszczaj i wspieraj wysiłki ludz
kiej rodziny,
która pragnie uczynić swe życie bardziej godnym
człowieka.
Spraw, niech przez nasze oddanie w służbie bliźnim
cała ludzkość stanie się darem miłym Tobie.
Gdy rozpoczyna się nowy dzień, napełnij nas, Panie,
swoim zmiłowaniem,
abyśmy dzisiaj z radością głosili Twoją chwałę.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiąt
kę zmartwychwstania Twojego Syna, t spraw, abyśmy
dzielili radość wszystkich świętych, * gdy On przyjdzie
w chwale. Przez naszego Pana.
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M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

por. Rz 4, 24-25
Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezu
sa, naszego Pana. On to został wydany za nasze grzechy
i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
C zytanie

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
1 J 5, 5-6a

C zy tanie

Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

por. Ef 4, 23-24

C zytanie

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyo
bleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma sie ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y

W krajach, w których uroczystość Wniebowstąpienia Pań
skiego przenosi się na następną niedzielę:
C zytanie

Hbr 7, 24-27

Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nie
przemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze
żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba
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nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalane
go, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad
niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni ar
cykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem
uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja. W. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.

Ant. do pieśni Maryi Duch Mnie otoczy chwałą, *
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. / Alleluja.
P rośby

Zanośmy pokorne prośby do Boga, który w swoim zmar
twychwstałym Synu obdarzył nas wiecznym życiem:
Przez zwycięstwo Chrystusa, zhaw odkupionych.
Boże ojców naszych, Ty wskrzesiłeś z martwych i otoczy
łeś chwałą swego Syna Jezusa,
pobudź nas do prawdziwej pokuty, abyśmy postępo
wali w nowości życia.
Byliśmy jak zbłąkane owce, a Ty nas przyprowadziłeś do
Chrystusa, Pasterza i Stróża dusz naszych,
zachowaj nas w wierności dzięki trosce pasterzy Koś
cioła.
Ty wybrałeś pierwszych uczniów swego Syna spośród
narodu żydowskiego,
objaw synom Izraela obietnicę, jaką dałeś ich ojcom.
Pamiętaj o wszystkich opuszczonych, sierotach i wdowach,
nie pozostawiaj bez opieki tych, którzy przez śmierć
Twego Syna zostali z Tobą pojednani.
Ty powołałeś do siebie Szczepana, który wyznał, że widzi
Jezusa stojącego po Twojej prawicy,
przyjmij naszych zmarłych, którzy Ciebie oczekiwali
z wiarą i miłością.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
23
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CZWARTEK
W krajach, w których uroczystość Wniebowstąpienia Pań
skiego przenosi się na następną niedzielę:
G O D Z IN A CZYTA Ń

Werset, czytania i responsoria bierze się z jutrzejszego
piątku, s. 736.
J U T R Z N IA

C zy tanie

Rz 8, 10-11

Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie pod
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli miesz
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
R esponsorium kr ó tk ie

Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. w. Chrystus umarł. K. Aby panować nad żywymi
i umarłymi, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chry
stus umarł.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Jeszcze chwila, a nie bę
dziecie Mnie widzieć, * i znowu chwila, a ujrzycie Mnie, /
bo idę do Ojca. / Alleluja.
Prośby

Z ufnością błagajmy Boga Ojca, który ustanowił Chry
stusa sprawcą zmartwychwstania swoich dzieci, i wołajmy:
Niechaj Pan Jezus będzie naszym życiem.
Ty słupem ognia oświecałeś drogę swemu ludowi wędru
jącemu przez pustynię,
niech zmartwychwstały Chrystus będzie dla nas dzisiaj
światłem życia.
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Ty przez usta Mojżesza pouczyłeś swój lud na górze,
niech zmartwychwstały Chrystus kieruje nami dzisiaj
przez słowo życia.
Ty karmiłeś manną swój lud pielgrzymujący,
niech zmartwychwstały Chrystus umocni nas dzisiaj
chlebem życia.
Ty dałeś swemu ludowi do picia wodę wyprowadzoną ze
skały,
przez swego zmartwychwstałego Syna udziel nam
dzisiaj Ducha życia.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty dajesz swojemu ludowi udział w łaskach
odkupienia, * spraw, abyśmy się zawsze radowali ze
zmartwychwstania Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

1 Kor 12, 13
Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C zy ta n ie

Modlitwa południowa

Tt 3, 5b-7
Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy uspra
wiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami
życia wiecznego.
C z y t a n ie
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Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
K.

Modlitwa popołudniowa

por. Kol 1, 12-14
Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiło
wanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszcze
nie grzechów.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
C zytanie

N IE S Z P O R Y

C zy tanie

1 P 3, 18. 22

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie pod
dani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R espon sorium k r ó tk ie

Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja. W. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. W. Uradowali się.
Ant. do pieśni Maryi Smutek wasz zamieni się w ra
dość, * a waszej radości nikt wam odebrać nie zdoła. /
Alleluja.
K.

P rośby

W Chrystusie Bóg Ojciec dał nam rękojmię wszelkiej na
dziei i powstania z martwych. Wołajmy z radością na
Jego cześć i błagajmy:
Chryste, Królu chwały, wysłuchaj nas.
Panie Jezu, Ty przez własną krew i zmartwychwstanie
wszedłeś do niebiańskiego przybytku,
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wprowadź nas z Tobą do chwały Ojca.
przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę uczniów
i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicie
lami Twojej Ewangelii.
przez zmartwychwstanie stałeś się naszym pokojem
i pojednaniem,
spraw, aby ochrzczeni złączyli się w doskonałej wspól
nocie wiary i miłości.
mocą swego zmartwychwstania uzdrowiłeś chromego
przy bramie świątyni,
wejrzyj na chorych i okaż w nich swoją chwałę.
pierwszy spośród ludzi odniosłeś zwycięstwo nad
śmiercią,
daj udział w chwale zmartwychwstania tym, którzy
w Tobie pokładali nadzieję.

Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Uroczystość
I N IE S Z P O R Y
H ymn

1 Jezu, nasze odkupienie,
Celu pragnień i miłości,
Boże, Stwórco wszystkich rzeczy
I Człowieku doskonały,
2 Jakaż dobroć Cię skłoniła,
Abyś dźwigał nasze grzechy
I na krzyżu skonał w męce
Uwalniając nas od śmierci?
3 Kiedy zszedłeś do Otchłani,
Odzyskałeś swoich jeńców;
Dziś, Zwycięzco, w blasku chwały
Siedzisz po prawicy Ojca.
4 Niech ta sama litość sprawi,
Abyś winy nam przebaczył
I napełnił nas weselem,
Gdy ujrzymy Twe oblicze.
5 Bądź radością naszą, Panie,
I nagrodą kiedyś w niebie;
W Tobie chcemy znaleźć chwałę,
Która będzie trwała wiecznie. Amen.
Psalm odia

1 ant. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem; *
znowu opuszczam świat i idę do Ojca. / Alleluja.
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca, *
niech będzie pochwalone imię Pana.
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Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem; /
znowu opuszczam świat i idę do Ojca. / Alleluja.
2 ant. Po rozmowie z uczniami * Pan Jezus został
wzięty do nieba / i zasiadł po prawicy Boga. / Alleluja.
Psalm 117
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Ant. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty
do nieba / i zasiadł po prawicy Boga. / Alleluja.
3 ant. Nikt nie wstąpił do nieba, * tylko Syn Czło
wieczy, który przyszedł z nieba. / Alleluja.
Pieśń
Ap 11, 17-18; 12, 1Ob-12a
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, t
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
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I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga
naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
Ant. Nikt nie wstąpił do nieba, / tylko Syn Człowie
czy, który przyszedł z nieba. / Alleluja.
Ef 2, 4-6

C z y t a n ie

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie
Jezusie.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków. * Alle
luja, alleluja. W. Bóg wstępuje. K. Pan wstępuje przy
dźwięku trąby. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. Bóg wstępuje.

Ant. do pieśni Maryi Ojcze, objawiłem imię Twoje
ludziom, których Mi dałeś, * a teraz proszę za nimi, nie za
światem, / bo idę do Ciebie. / Alleluja.
Prośby

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który zasiada po
prawicy Ojca:
Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.
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Królu chwały, Ty wyniosłeś na wyżyny niebios naszą
śmiertelną naturę, aby w Tobie została uwielbiona,
wybaw nas z dawnej przewrotności grzechu
i przywróć nam pierwotną godność nieskalanego
życia.
Ty zstąpiłeś do nas drogą miłości,
— daj nam tą samą drogą przyjść do Ciebie.
Ty obiecałeś, że wszystkich pociągniesz do siebie,
nie dopuść, aby ktokolwiek z nas odłączył się od
Twojego Kościoła.
Ty przed nami wstąpiłeś do chwały Ojca,
spraw, abyśmy myślą i sercem dążyli do Ciebie.
W tym życiu oczekujemy, aż przyjdziesz jako prawdziwy
Bóg, aby sądzić żywych i umarłych,
spraw, abyśmy kiedyś razem ze zmarłymi oglądali
Ciebie w chwale, jako miłosiernego Zbawiciela.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego
Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, f spraw, abyśmy
pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, *
i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego
Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
WEZWANIE

Ant. Alleluja. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który
wstępuje do nieba. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZYTA Ń
H ymn

1 Królu odwieczny wszechświata
I Zbawco całej ludzkości,
Twoje zwycięstwo nad śmiercią
Otwarło łaski podwoje.
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2 Dzisiaj wstępujesz do nieba,
By zasiąść z Ojcem na tronie;
On Ci na wieki przekazał
Władanie wszelkim stworzeniem.
3 Wszystko, co żyje na ziemi,
Napełnia Otchłań i niebo,
Tobie poddane na zawsze,
Przed Tobą zgina kolano.
4 Drżą aniołowie zdumieni
Odmianą losu człowieka:
Ciało obmyte z przewiny
Króluje w Słowie Wcielonym.
5 Ty jesteś, Chryste, radością,
Nagrodą nam obiecaną;
Świata całością kierujesz,
Poskramiasz złudy doczesne.
6 Przeto prosimy Cię, Panie,
Byś wszystkim grzechy przebaczył,
Serca pociągnął ku Tobie
Przez łaskę z nieba wylaną.
7 Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić
Wśród chmur płonących czerwienią,
Daruj nam karę należną
I przywróć godność straconą.
8 Jezu, co w niebo wstępujesz,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Śpiew odkupionych wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.
Psa l m o d ia

1 ant. Śpiewajcie Bogu, grajcie ku czci Jego imienia *
równajcie drogę przed Panem, / którego podnóżkiem są
obłoki. / Alleluja.
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Psalm 68
I
Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, t
pierzchają przed Jego obliczem *
ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany, f
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.
A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, t
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków, *
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.
Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, f
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu, *
tylko oporni zostają na zeschłej ziemi.
Boże, gdy szedłeś przed ludem Twoim, *
gdy kroczyłeś przez pustynię,
Zadrżała ziemia, niebo deszcz zesłało *
przed obliczem Boga, przed Bogiem Izraela.
Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Tyś orzeźwił swe znękane dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.
Ant. Śpiewajcie Bogu, grajcie ku czci Jego imienia, /
równajcie drogę przed Panem, / którego podnóżkiem są
obłoki. / Alleluja.
2 ant. Chrystus wstępując do nieba wprowadziłze sobą
odkupionych. / Alleluja.
II
Pan rozkaz wydaje, f
a liczni wysłannicy głoszą dobrą nowinę: *
„Wielkie wojsko jest rozgromione!
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Uciekają królowie zastępów, uciekają, *
a mieszkanka domu dzieli łupy.
Gdy wy spoczywaliście pośród zagród dla trzody, f
pokryły się srebrem skrzydła gołębicy, *
lśniły jej pióra zieloną śniedzią złota.
Gdy tam Wszechmocny królów rozpraszał, *
na górę Salmon opadały śniegi” .
Góry Baszanu, to góry wysokie, *
góry Baszanu, to góry urwiste.
Czemu, góry urwiste, z zazdrością patrzycie t
na górę, gdzie Bogu mieszkać się spodobało, *
i gdzie Bóg będzie przebywał na zawsze?
Rydwanów Bożych jest tysiąc tysięcy: *
to Pan do świątyni przybywa z Synaju.
Wstąpiłeś na wyżynę biorąc jeńców w niewolę, |
przyjąłeś ludzi jako daninę, *
nawet opornych wprowadzasz do swojego domu.
Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony, *
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, *
Pan ratuje nas od śmierci.
Bóg kruszy głowy swoich wrogów, *
zarosłą czaszkę grzesznika.
Pan powiedział: „Wyprowadzę cię z Baszanu, *
wyprowadzę ciebie z morskiej głębiny,
Aby we krwi twoja stopa brodziła, *
by języki psów twoich miały kąsek z wrogów” .
Ant. Chrystus wstępując do nieba / wprowadził ze
sobą odkupionych. / Alleluja.
3 ant. Oto widać, Boże, Twój pochód, * pochód Bga me
Króla do świątyni. / Alleluja, t
III
Oto widać, Boże, Twój pochód, *
pochód Boga mego i Króla do świątyni.
t Przodem idą śpiewacy, na końcu harfiarze, *
w środku dziewczęta uderzają w bębenki.
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Chórem błogosławcie Boga na świętym zgromadzeniu, *
błogosławcie Pana, zrodzeni z Izraela.
Tam na czele idzie Beniamin, f
książęta'Judy z hufcami, *
książęta Zabulona i Neftalego.
Boże, okaż swoją potęgę, *
potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
W Twej świątyni nad Jeruzalem *
niech królowie złożą Tobie dary.
Skarć dzikie zwierzę żyjące w sitowiu, *
stada byków z cielcami narodów.
Niech padną na twarze przynoszący srebro, *
rozprosz narody, które cieszą się z wojen.
Niech możnowładcy nadejdą z Egiptu, *
niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga.
Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, *
zagrajcie Panu.
On przemierza odwieczne niebiosa; *
oto wydał głos swój, głos potężny.
Uznajcie moc Bożą, f
Jego majestat jest nad Izraelem, *
a Jego potęga w obłokach.
Groźny jest Bóg w świątyni, Bóg Izraela, f
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
Niech będzie Bóg błogosławiony!
Ant. Oto widać, Boże, Twój pochód, / pochód Boga
mego i Króla do świątyni. / Alleluja.
K. Pan oświecił umysły Apostołów. Alleluja.
W. Aby rozumieli Pisma. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

4, 1-24

Chrystus wstąpiwszy do nieba rozdał ludziom dary
Bracia! Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście
postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście
wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, zno
sząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jed-
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ność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało
i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,
jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, je
den chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest
i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary
daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: „Wstąpiwszy
do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary”.
Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również
zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest
i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszy
stko napełnić.
I
On ustanowił jednych apostołami, innych prro
kami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczy
cielami dla przysposobienia świętych do wykonywania
posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż doj
dziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego pozna
nia Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary
wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy
już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy
powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i prze
biegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast
żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło
ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego
całe Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki
całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do
jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania sie
bie w miłości.
To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już
nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym
myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia
Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek
zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do
nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając
zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś
nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież
o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą,
jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego sposobu
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życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega
zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się du
chem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego,
stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdzi
wej świętości.
R espon so rium

por. J 14, 27; 17, 11; 16, 7

w. Nadeszła pora, f abym powrócił do Tego, który
Mnie posłał. / Nie smućcie się, a serce wasze niech się nie
trwoży. * Proszę za wami Ojca, aby On sam was zacho
wał. / Alleluja.
K. Jeżeli Ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie, gdy
odejdę, poślę Go do was. w. Proszę.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie o Wniebowstąpieniu Pańskim, Maj 98, 1-2)
Nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który przyszedł z nieba
W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił
do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim.
Posłuchajmy Apostoła, który mówi: „Jeśliście więc
razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego,
co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po
prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co
na ziemi” . Chrystus wstąpił do nieba, ale nie odszedł od
nas. Tak i my, już tam jesteśmy razem z Nim, choć jeszcze
nie spełniło się w naszym ciele to, co jest nam obiecane.
Chrystus już jest wyniesiony ponad niebiosa; cierpi
jednak na ziemi, ilekroć my, Jego członki, doznajemy
utrapień. On sam daje tego dowód, gdy woła z niebios:
„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”, oraz:
„Byłem głodny, a daliście Mi jeść”.
Czemuż to i my tak nie wysilamy się tu na ziemi, aby
dzięki wierze, nadziei i miłości, które łączą nas z Nim,
z Nim też radować się pokojem niebios? On, który tam
przebywa, jest również i z nami; a my, którzy tu jesteś
my, i tam razem z Nim jesteśmy. Chrystus jest w niebie
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w swoim Bóstwie, mocy i miłości; my nie możemy tam
przebywać tak jak On, jednakże możemy tam być naszą
miłością, ale w Nim.
Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł
do nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do
niebios. O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu na
ziemi, On sam stwierdza tymi słowami: „Nikt nie wstąpił
do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna
Człowieczego, który jest w niebie” .
To zaś zostało powiedziane dla zaznaczenia jedności:
On jest naszą Głową, a my Jego Ciałem. Tak więc nikt nie
wstąpił do nieba, jak tylko On, bo i my Nim jesteśmy
dzięki temu, że stał się Synem Człowieczym dla nas, a my
synami Bożymi przez Niego.
Tak więc mówi Apostoł: „Podobnie jak jedno jest
ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało; tak
też jest i z Chrystusem”. Nie jest powiedziane: „Tak też
jest z Chrystusem”, lecz: „Tak też jest i z Chrystusem”.
Chrystus więc ma wiele członków, ale jedno Ciało.
Chrystus zstąpił z nieba przez miłosierdzie i wstąpił
tylko On sam, a my w Nim przez łaskę. I tak tylko
Chrystus zstąpił i tylko Chrystus wstąpił. Przez to nie
utożsamiamy bynajmniej Chrystusa, jako Głowy, z Jego
Ciałem, lecz stwierdzamy nierozdzielną jedność Ciała
z Jego Głową.
R esponsorium

D z 1, 3. 9. 4

W Jezus po swojej męce f ukazywał się uczniom przez
czterdzieści dni / i mówił o królestwie Bożym. * I uniósł
się w ich obecności w górę / i obłok zabrał Go sprzed ich
oczu. / Alleluja.
K. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. w . I uniósł się.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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JU TRZN IA
H ymn

1 Zaświtał blaskiem promiennym
Przez wszystkich dzień upragniony,
Bo Chrystus, świata nadzieja,
Wstępuje w niebo wysokie.
2 Gdy swoją mocą podeptał
Szatana, księcia ciemności,
Przed Ojcem staje przynosząc
Zwycięską chwałę Wcielenia.
3 Odchodzi w jasnym obłoku
I ufność ludziom przywraca,
Bo rajskie bramy otworzył
Praojców grzechem zamknięte.
4 O jakże wielkim weselem
Jest Syn zrodzony z Dziewicy!
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie
Króluje z Ojcem na wieki.
5 Składajmy przeto podziękę
Naszemu Panu i Zbawcy,
Bo ludzkie ciało cierpiące
Do Ojca domu wprowadził.
6 Niech jedna radość połączy
Mieszkańców nieba i ziemi,
Bo Jezus idąc do Ojca
Pomiędzy nami zostaje.
7 Przyciągnij teraz, o Chryste,
Do siebie serca człowiecze
I Duchem Świętym napełnij,
Gdy nam Go ześlesz od Ojca. Amen.
1 ant. Mężowie z Galilei, * dlaczego wpatrujecie się
w niebo? / Ten Jezus, wzięty od was do nieba, / znowu do
was przyjdzie. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Wywyższajcie Króla królów * i hymn Bogu
śpiewajcie. / Alleluja.
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3 ant. Jezus w obecności uczniów uniósł się w górę* i
obłok zabrał Go sprzed ich oczu. / Alleluja.
Hbr 10, 12-14
Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jed
ną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są
uświęcani.

Czy tan ie

R esponsorium

kró tk ie

Unieście się, odwieczne podwoje. * Alleluja, alleluja.
W. Unieście się. K. Aby mógł wkroczyć Król chwały.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Unieście się.
Ant. do pieśni Zachariasza Wstępuję do Ojca mojego
i Ojca waszego, * Boga mojego i Boga waszego. / Alleluja.
K.

Prośby

Nasz Pan, Jezus Chrystus, wywyższony nad ziemię, wszy
stkich pociągnął do siebie. Wzywajmy Go z radością
i wołajmy:
Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.
Panie Jezu Chryste, Królu chwały, Ty raz ofiarowałeś się
za ludzkie grzechy i jako zwycięzca wstąpiłeś na pra
wicę Ojca,
doprowadź zbawionych do pełnej świętości.
Wieczny Kapłanie i Pośredniku Nowego Przymierza, Ty
zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami,
zbaw lud, który do Ciebie zanosi błaganie.
Ty po swej męce ukazałeś się żywy i przez czterdzieści dni
objawiałeś się uczniom,
umocnij dzisiaj naszą wiarę.
Ty w dniu dzisiejszym obiecałeś Apostołom zesłać Ducha
Świętego, aby byli Twoimi świadkami aż po krańce
ziemi,
mocą Ducha utwierdzaj nasze świadectwo.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego
Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, f spraw, abyśmy
pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, *
i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego
Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
M O D L IT W A W CIĄG U DNIA
P sa lm o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa: Tyś swój majestat, Boże, *
wyniósł nad niebiosa. / Alleluja.
Modlitwa południowa: Chrystus zstąpił z nieba * i do
nieba powraca. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa: Chrystus podniósłszy ręce
błogosławił uczniów * i został uniesiony do nieba. / Alleluja.
W jednej z tych Godzin odmawia się poniższe psalmy:

Psalm 8
0 Panie, nasz Panie, t
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom |
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie *
1 dzikie zwierzęta,
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Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
0 Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Psalm 19 A
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, t
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba t
i biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Psalm 19 B
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
1 nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.
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Niech znajdą uznanie przed Tobą f
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Tyś swój majestat, Boże, * wyniósł nad nie
biosa. / Alleluja.
C zytanie

por. Ap

1, 17 c - 18

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,
a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Niech się nie trwoży serce wasze. Alleluja,
w. Oto idę do Ojca. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ant. Chrystus zstąpił z nieba * i do nieba powraca. /
Alleluja.
C zytanie

Hbr

8, l b - 3 a

Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy
tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i praw
dziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nic przez
człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest
do składania darów i ofiar.
K. Pan swój tron utwierdził na niebiosach. Alleluja,
w. A Jego panowanie wszechświat obejmuje. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa

Ant. Chrystus podniósłszy ręce błogosławił uczniów *
i został uniesiony do nieba. / Alleluja.
C zytanie

K o l 3, 1-2

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
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zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Wysławiajcie Króla królów. Alleluja.
W. I hymn śpiewajcie Bogu. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II N I E S Z P O R Y
H ym n

1 Jezu, nasze odkupienie,
Celu pragnień i miłości,
Boże, Stwórco wszystkich rzeczy
I Człowieku doskonały.
2 Jakaż dobroć Cię skłoniła,
Abyś dźwigał nasze grzechy
I na krzyżu skonał w męce
Uwalniając nas od śmierci?
3 Kiedy zszedłeś do Otchłani,
Odzyskałeś swoich jeńców;
Dziś, Zwycięzco, w blasku chwały
Siedzisz po prawicy Ojca.
4 Niech ta sama litość sprawi,
Abyś winy nam przebaczył
I napełnił nas weselem,
Gdy ujrzymy Twe oblicze.
5 Bądź radością naszą, Panie,
I nagrodą kiedyś w niebie;
W Tobie chcemy znaleźć chwałę,
Która będzie trwała wiecznie. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Chrystus wstąpił do nieba * i siedzi po prawiy
Ojca. / Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,

II Nieszpory
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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: t
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.
Ant. Chrystus wstąpił do nieba / i siedzi po prawicy
Ojca. / Alleluja.
2
ant. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,*
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. / Alleluja.
Psalm 47
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie.
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama,
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Bo możni świata należą do Boga, *
On zaś jest najwyższy.
Ant. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, / Pan
wstępuje przy dźwięku trąby. / Alleluja.
ant. Teraz został otoczony chwałą Syn Człowiecz,*
a w Nim Bóg został chwałą otoczony. / Alleluja.
3

Pieśń
Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
f
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, |
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga
naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa *
razem z waszymi mieszkańcami.
Ant. Teraz został otoczony chwałą Syn Człowieczy, /
a w Nim Bóg został otoczony chwałą. / Alleluja.
C zy t a n ie

1 P 3, 18. 22

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. On
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jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.
R esponso rium

kró tk ie

Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego. * Alleluja,
alleluja, w. Wstępuję. K. Boga mojego i Boga waszego.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Wstępuję.
Ant. do pieśni Maryi O Królu chwały, Panie Zastę
pów, * jako zwycięzca wstępujesz dzisiaj do nieba, / nie
zostawiaj nas sierotami, / lecz ześlij nam Ducha prawdy
obiecanego przez Ojca. / Alleluja.
K.

P rośby

Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który zasiada po
prawicy Ojca:
Tyś Królem chwały, Jezu Chryste.
Królu chwały, Ty wyniosłeś na wyżyny niebios naszą
śmiertelną naturę, aby w Tobie została uwielbiona,
wybaw nas z dawnej przewrotności grzechu
i przywróć nam pierwotną godność nieskalanego
życia.
Ty zstąpiłeś do nas drogą miłości,
daj nam tą samą drogą przyjść do Ciebie.
Ty obiecałeś, że wszystkich pociągniesz do siebie,
nie dopuść, aby ktokolwiek z nas odłączył się od
Twojego Kościoła.
Ty przed nami wstąpiłeś do chwały Ojca,
spraw, abyśmy myślą i sercem dążyli do Ciebie.
W tym życiu oczekujemy, aż przyjdziesz jako prawdziwy
Bóg, aby sądzić żywych i umarłych,
spraw, abyśmy kiedyś razem ze zmarłymi oglądali
Ciebie w chwale, jako miłosiernego Zbawiciela.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

OKRES WIELKANOCNY
II. P O W N IE B O W S T Ą P IE N IU P A Ń S K IM
W oficjum niedzielnym i dni powszednich, aż do I Nieszporów Niedzieli Zesłania Ducha Świętego wyłącznie:
r

NIESZPORY
Hymn

1 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2 Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3 Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4 Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wiej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
5 Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
6 Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
1 Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
M O D L IT W A NA Z A K O Ń C Z E N I E DNIA
Hymn podano w Częściach stałych tej Godziny, s. 1206.
Psalmodię odmawia się z jedną tylko antyfoną: Alleluja, *
alleluja, alleluja.
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WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który nam obie
cał Ducha Świętego. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
H ymn

1 Królu odwieczny wszechświata
I Zbawco całej ludzkości,
Twoje zwycięstwo nad śmiercią
Otwarło łaski podwoje.
2 Dzisiaj wstępujesz do nieba,
By zasiąść z Ojcem na tronie;
On Ci na wieki przekazał
Władanie wszelkim stworzeniem.
3 Wszystko, co żyje na ziemi,
Napełnia Otchłań i niebo,
Tobie poddane na zawsze,
Przed Tobą zgina kolano.
4 Drżą aniołowie zdumieni
Odmianą losu człowieka:
Ciało obmyte z przewiny
Króluje w Słowie Wcielonym.
5 Ty jesteś, Chryste, radością,
Nagrodą nam obiecaną;
Świata całością kierujesz,
Poskramiasz złudy doczesne.
6 Przeto prosimy Cię, Panie,
Byś wszystkim grzechy przebaczył,
Serca pociągnął ku Tobie
Przez łaskę z nieba wylaną.
7 Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić
Wśród chmur płonących czerwienią,
Daruj nam karę należną
I przywróć godność straconą.
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8 Jezu, co w niebo wstępujesz,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Śpiew odkupionych wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.
JU T R Z N IA
H ym n

1 Zaświtał blaskiem promiennym
Przez wszystkich dzień upragniony,
Bo Chrystus, świata nadzieja,
Wstępuje w niebo wysokie.
2 Gdy swoją mocą podeptał
Szatana, księcia ciemności,
Przed Ojcem staje przynosząc
Zwycięską chwałę Wcielenia.
3 Odchodzi w jasnym obłoku
I ufność ludziom przywraca,
Bo rajskie bramy otworzył
Praojców grzechem zamknięte.
4 O jakże wielkim weselem
Jest Syn zrodzony z Dziewicy!
Przyjąwszy krzyż i zhańbienie
Króluje z Ojcem na wieki.
5 Składajmy przeto podziękę
Naszemu Panu i Zbawcy,
Bo ludzkie ciało cierpiące
Do Ojca domu wprowadził.
6 Niech jedna radość połączy
Mieszkańców nieba i ziemi,
Bo Jezus idąc do Ojca
Pomiędzy nami zostaje.
7 Przyciągnij teraz, o Chryste,
Do siebie serca człowiecze
I Duchem Świętym napełnij,
Gdy nam Go poślesz od Ojca. Amen.
r ■
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M O D LITW A W C IĄ G U DNIA
H ym

n

Modlitwa przedpołudniowa

1 W godzinie męki Chrystusa
Podjętej dla nas na krzyżu,
Niech myśl od zła uwolniona
Modlitwie cała się odda.
2 Niech ten, co przyjął już Pana,
Prowadzi życie niewinne
I swym pragnieniem zasłuży
Na przyjście Ducha Świętego.
3 Bo nadszedł koniec martwoty,
Co wskutek grzechów nastała,
I odtąd z łaski Jezusa
Szczęśliwy czas się rozpoczął.
4 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Albo:

1 Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.
2 Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.
3 Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.
4 Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.
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We wszystkich G odzinach w ciągu dnia psalmy odmawia się
pod jed n ą antyfoną: Alleluja, * alleluja, alleluja; chyba że
p odano antyfonę własną.

Modlitwa południowa

1 Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serca
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.
2 O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.
3 A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.
4 Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel. Amen.
Albo:

1 Chwała niech będzie Tobie,
Władco życia i światła,
Który swą własną mocą
Śmierć i mrok zwyciężyłeś.
2 Ty nas obmyłeś z grzechu
W chrzcielnej wodzie zbawienia,
Abyśmy mogli wkroczyć
W bramy Twego królestwa.
3 Pomóż więc Twoim sługom
Zdążać drogą wierności,
Spełniać z weselem wolę
Ojca, który jest w niebie.
4 Bądź uwielbiony, Panie,
Z Twoim Ojcem i Duchem;
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Bądź dla nas jasnym słońcem
Prawdy, dobra i łaski. Amen.
Modlitwa popołudniowa

1 Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.
2 W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.
3 Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.
4 Panie, co chwałą jaśniejesz
Po swym zwycięstwie nad śmiercią,
Tobie z Twym Ojcem i Duchem
Niech będzie cześć i podzięka. Amen.
Albo:

1 Tobie chwała, Synu Boży,
Pierworodny wśród umarłych,
Światło nigdy nie gasnące
I radości czysty zdroju.
2 Jesteś naszym przebłaganiem
Wobec Ojca wszechmocnego,
Swoją krwią obmyłeś grzesznych,
Pojednałeś niebo z ziemią.
3 Pomóż nam, prosimy, Panie,
Spełniać Twoją Ewangelię
Żyjąc w zgodzie i miłości,
Która źródłem jest pokoju.
4 W tej godzinie Twojej śmierci,
Odrodzeni w Paschy źródle,
Hołd składamy i podziękę
Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen.
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PIĄTEK
W EZW A N IE
Przed Wniebowstąpieniem, s. 422; po W niebowstąpieniu,
s. 731.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
W krajach, w których uroczystość W niebowstąpienia Pań
skiego przenosi się na n astępną niedzielę, werset, czytania
i responsoria bierze się z jutrzejszej soboty, s. 744.
HYMN przed W niebowstąpieniem, s. 423; po W niebowstąpie
niu, s. 731.

Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
w. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
K.

I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

3, 1-10

Jesteśmy dziećmi Boga
Umiłowani! Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście
nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał
Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy
się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go
takim, jakim jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca
się, podobnie jak On jest święty. Każdy, kto grzeszy,
dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezpra
wiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić
grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa
w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie
widział Go ani Go nie poznał.
Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje
sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawie
dliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł

Piątek
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trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to,
aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Bo
ga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie
może grzeszyć, bo się narodził z Boga.
Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci
diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest
z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
1 J 3, 1. 2
W. Popatrzcie, t jaką miłością obdarzył nas Ojciec: *
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi
jesteśmy. / Alleluja.
K. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego
podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. W. Zostaliśmy.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 2 o Wniebowstąpieniu 1-4)
Wniebowstąpienie Pana pomnaża naszą wiarę
Jak w czasie świąt wielkanocnych zmartwychwstanie
Pańskie było dla nas powodem do radości, tak Jego
wstąpienie do nieba jest dla nas nową przyczyną wesela.
Bo przecież czcimy pamiątkę owego dnia, w którym
Chrystus wyniósł naszą słabą naturę ludzką na tron Ojca,
ponad wszystkie wojska niebieskie, ponad chóry anielskie
i wszystkie moce niebios. Przez taki porządek dzieł Bo
żych zostaliśmy utwierdzeni i zbudowani, aby jeszcze cu
downiej okazała się łaska Boża, która sprawiła, że nie
osłabła nasza wiara, nie zachwiała się nadzieja i miłość nie
ostygła, kiedy sprzed naszych oczu zabrano to, co słusznie
budziło nasze uwielbienie.
Bo zaiste, wielka to siła ducha i dowód wielkiego
światła w duszach wiernych, gdy się wierzy niezachwianie
w to, czego się nie widzi oczyma ciała, i pragnienia kieruje
się ku temu, czego ujrzeć nie można. Czy podobne uczucia
mogłyby powstać w naszych sercach i czy wiara mogłaby
nam przynieść usprawiedliwienie, gdyby nasze zbawienie
24 LG 11
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polegało tylko na ujrzeniu tego, co pozostaje w zasięgu
naszego wzroku?
A więc to, co było widzialne w naszym Zbawicielu,
zostało teraz zawarte w sakramentach. Nasza wiara ma
być doskonałą i mocniejszą, dlatego pouczenie zajęło
miejsce widzenia, a jego autorytet mają przyjąć odtąd
serca wiernych oświecone światłem z niebios.
Tej wiary, spotęgowanej wniebowstąpieniem Pana
i umocnionej darem Ducha Świętego, nie zdołały przera
zić kajdany, więzienia, wygnania, głód, ogień, wydanie na
pożarcie dzikim zwierzętom, ani też żadne inne wymyślne
katusze zadawane przez okrutnych prześladowców. Bro
nili jej po całym świecie, aż do rozlewu krwi, nie tylko
mężczyźni lecz i kobiety, młodzieńcy i delikatne dziewice.
Ta wiara wypędzała złe duchy, wyzwalała z chorób,
wskrzeszała umarłych.
Święci Apostołowie, choć byli utwierdzeni tyloma cu
dami i pouczeni tyloma mowami, to jednak przelękli się na
widok strasznej męki Pana i po długich wahaniach przyjęli
prawdę o zmartwychwstaniu. Odnieśli jednak korzyść z wnie
bowstąpienia Pana, ponieważ oni, przedtem tak bojaźliwi,
zostali napełnieni wielką radością, bo wpatrywali się oczy
ma duszy w Bóstwo Chrystusa zasiadającego po prawicy
Ojca. Już nie zatrzymywali wzroku na ludzkim ciele Jezusa,
ale duchem pojęli, że Ten, który do nich zstąpił, nie opuścił
swego Ojca, a wstępując do Niego, nie opuścił swoich
uczniów. Teraz więc, najmilsi, Syn Człowieczy dał się
poznać doskonalej i w sposób bardziej święty jako Syn
Boży, gdy powrócił do chwały majestatu Ojca. I także
wtedy, w niewysłowiony sposób stał się nam bardziej
bliski jako Bóg, kiedy oddalił się od nas jako człowiek.
Odtąd wiara, bardziej oświecona, zaczęła lepiej pozna
wać równość natury Ojca i Syna, i już nie potrzebowała
dotykania w Chrystusie tego, co cielesne, przez co był
niższy od Ojca. To ciało, obecnie uwielbione, zachowuje
nadal swoją naturę; ale teraz Jednorodzonego Syna Bo
żego, równego Ojcu, dosięga się nie cielesną ręką, lecz
duchowym zrozumieniem wiary.

Piątek
R
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H b r 8, 1; 10, 22. 23

e spo n so r iu m

w. Takiego mamy arcykapłana, t który zasiadł po
prawicy tronu Majestatu w niebiosach. * Przystąpmy
z sercem prawym, z wiarą pełną, / oczyszczeni na duszy od
wszelkiego zła świadomego. / Alleluja.
K. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyzna
jemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.
W. Przystąpmy.
M odlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
HYMN przed W niebowstąpieniem, s. 425; po W niebowstąpie
niu, s. 732.
C z y t a n ie

D z 5, 3 0 -3 2

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelo
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja, w. Chrystus cierpiał. K. Aby wejść do swojej
chwały, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Chrystus

cierpiał.
Ant. do pieśni Zachariasza Widzimy Jezusa, * który
za cierpienia aż do śmierci / został uwieńczony czcią
i chwałą. / Alleluja.
P rośby
Pr/cd Wniebowstąpieniem:

Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego wskrzesił Chrystusa
z martwych. On też przywróci do życia nasze śmiertel
ne ciała. Zanośmy więc do Niegor- pokorne prośby:
Obdarz nas życiem przez Ducha Świętego.
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Ojcze Święty, Ty przyjąłeś ofiarę swego Syna, wskrzesza
jąc Go z martwych,
przyjmij naszą dzisiejszą ofiarę i doprowadź nas do
wiecznego życia.
Wejrzyj łaskawie na nasze czyny,
aby przyniosły Ci chwałę, a nam wszystkim uświę
cenie.
Niech nasza praca nie będzie dziś daremna, lecz służy
pożytkowi wszystkich ludzi,
abyśmy zasłużyli na osiągnięcie Twego królestwa.
Otwórz dzisiaj nasze oczy i serca na potrzeby braci,
abyśmy się wzajemnie miłowali i sobie służyli.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, niech głoszenie Ewangelii przy
niesie światu zbawienie zdobyte przez ofiarę Wcielonego
Słowa, f a Twoje przybrane dzieci niech osiągną nowe
życie, * zapowiedziane przez Chrystusa, który dał świa
dectwo prawdzie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Po Wniebowstąpieniu:

Uwielbiajmy Chrystusa, który wstąpił do nieba, aby
zesłać Ducha Świętego na Apostołów. Zanośmy do
Niego wspólne błagania:
Ześlij nam, Panie, Twojego Ducha.
Chryste, który wstąpiłeś do nieba, ześlij nam od Ojca
obiecanego Ducha,
abyśmy zostali przyobleczeni mocą z wysoka.
Ty pragnąłeś, aby Twoi uczniowie byli roztropni jak węże
i prości jak gołębice,
przez swego Ducha naucz nas roztropności i prostoty.
Ty siedzisz po prawicy Ojca, módl się za nami jako
nasz Kapłan,
módl się w nas jako nasza Głowa.

Piątek
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Pomóż nam trwać w zjednoczeniu z Tobą w naszych
cierpieniach,
abyśmy osiągnęli udział w Twojej chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przy
wróciłeś nam życie wieczne, f skieruj nasze dążenia ku
Zbawicielowi, który zasiada po Twojej prawicy, * i kiedy
przyjdzie w chwale, obdarz nieprzemijającym szczęściem
wszystkich odrodzonych przez sakrament chrztu świę
tego. Przez naszego Pana.

M O D LIT W A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C zy ta n ie

D z 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzy
żowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa

Ga 3, 27-28
Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteś
cie kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

C zy ta n ie
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Modlitwa popołudniowa
C zy ta n ie

1 K o r 5, 7-8

Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym cia
stem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został
złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odpra
wiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu,
kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czy
stości i prawdy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
M odlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
HYMN przed Wniebowstąpieniem, s. 420; po W niebowstąpie
niu, s. 730.
C zy t a n ie

H b r 5, 8-10

Chrystus, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeń
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał,
stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na
wzór Melchizedeka.
R e s p o n s o r iu m

k r o i k ie

Przed Wniebowstąpieniem:

K. Uradowali się uczniowie. * Alleluja, alleluja. W. U ra
dowali się. K. Gdy ujrzeli Pana. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Uradowali się.
Po Wniebowstąpieniu:

K. Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w. Duch.
K. Wszystkiego was nauczy, w. Alleluja, alleluja. K. Chwa
ła Ojcu. w Duch.
Ant. do pieśni Maryi Ojciec wasz niebieski * udzieli
Ducha Świętego / tym, którzy Go proszą. / Alleluja.

Piątek
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P rośby
Przed Wniebowstąpieniem:

Uwielbiajmy Chrystusa, który jest źródłem wszelkiego
życia i świętości. Módlmy się do Niego i wołajmy:
Utwierdź na ziemi swe królestwo, Panie.
Jezu Zbawicielu, Ty poniosłeś śmierć na ciele, lecz zosta
łeś powołany do życia przez Ducha,
daj, abyśmy umierali dla grzechu i żyli mocą Ducha.
Ty posłałeś uczniów na cały świat, aby przepowiadali
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
spraw, aby ci, którzy głoszą Twoje słowo, postępowali
według wymagań Ducha.
Tobie została powierzona wszelka władza na niebie i na
ziemi, abyś dał świadectwo prawdzie,
zachowaj w duchu prawdy serca tych, którzy nami
rządzą.
Ty wszystko odnawiasz i nakazujesz nam czuwać, dopóki
nie przyjdzie Twoje królestwo,
pomóż nam, oczekującym nowego nieba i nowej zie
mi, tym gorliwiej zabiegać o ulepszenie obecnego
świata.
Ty zstąpiłeś do otchłani, aby zwiastować Dobrą Nowinę,
bądź radością i nadzieją naszych zmarłych.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

Po Wniebowstąpieniu:

Oddajmy chwałę Chrystusowi, który został namaszczony
Duchem Świętym, i módlmy się do Niego:
Jezu, w chwale Ojca wstawiaj się za nami.
Panie, wejrzyj na wszystkich, którzy noszą imię chrześ
cijan,
mocą Ducha Świętego zgromadź ich w jedną wspól
notę.
Ześlij swe światło wszystkim, którzy dla Twego imienia
cierpią prześladowanie,
aby wiedzieli, co mają mówić wobec prześladowców.
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Niechaj wszyscy poznają Ciebie, prawdziwy szczep
winny,
i staną się latoroślami przynoszącymi owoce Ducha.
Jezu, w chwale Ojca wstawiaj się za nami.
Chryste, Królu całej ziemi, Ty wśród radości wstąpiłeś
do nieba,
rozciągnij swe panowanie na wszystkie narody.
Spraw, aby ci, którzy przez chrzest stali się uczestnikami
Twej śmierci i zmartwychwstania,
przeszli z Tobą ze śmierci do życia.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

SOBOTA
WEZWANIE
Przed Wniebowstąpieniem, s. 422; po Wniebowstąpieniu,
s. 731.

GODZINA CZYTAŃ
W krajach, w których uroczystość Wniebowstąpienia P ań
skiego przenosi się na następną niedzielę, werset, czytania i responsoria bierze się z jutrzejszej niedzieli, s. 752.
HYMN przed Wniebowstąpieniem, s. 423; po W niebowstą
pieniu, s. 731.

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja,
w. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C zy t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

3, 11-17

Miłość względem braci
Umiłowani: Taka jest wola Boża, którą objawiono
nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie
tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego
brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe,
brata zaś sprawiedliwe.

Sobota
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Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My
wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy
braci; kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto
nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden
zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie
swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby
ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego
cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak
może trwać w nim miłość Boga?
1 J 3, 16. 14

R e s p o n s o r iu m

Po tym poznaliśmy miłość, f że Jezus oddał za nas
życie swoje. * My także winniśmy oddać życie za braci. /
Alleluja.
K. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo
miłujemy braci. W. My także.
W.

II C z y t a n i e

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii
św. Jana
(Traktat 124, 5. 7)
Dwie drogi
Kościół zna dwojakie życie głoszone mu i polecane
przez Pana. Jedno jest w wierze, drugie w widzeniu; jedno
jest pielgrzymowaniem, drugie wiekuistym trwaniem;
pierwsze w trudzie, drugie w spoczynku; pierwsze w
drodze, drugie w ojczyźnie; pierwsze polega na działaniu,
drugie zaś jest nagrodą i kontemplacją.
Obrazem tego pierwszego rodzaju życia jest apostoł
Piotr, drugiego zaś Jan. To pierwsze życie istnieje aż do
kresu tego świata i tam znajdzie swój koniec; drugie na
tomiast zostanie dopełnione wtedy, gdy przeminie świat,
ale ono samo nie ustanie w przyszłym wieku. Dlatego
pierwszemu powiedziane jest w osobie Piotra: „Pójdź za
mną”, a drugiemu w osobie Jana: „Jeżeli chcę, aby po
został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za m ną” .
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Ty pójdź za mną, dźwigając za moim przykładem zło
tego świata; on niech tak pozostaje, aż przyjdę i dam
mu w posiadanie wiekuiste dobra. Można to powiedzieć
jeszcze jaśniej: niech doskonały czyn idzie za mną, ukształ
towany przykładem mojej męki, niech trwa rozpoczęta
kontemplacja, dopóki nie przyjdę, aby ją udoskonalić.
Naśladować Chrystusa idąc za nim aż do śmierci, to
pełnia cierpliwości; trwać aż przyjdzie Chrystus, to pełnia
wiedzy, która pozwoli go poznać.
Zło tego świata znosimy na ziemi umierających, tam
zaś ujrzymy dobra Pana w krainie żyjących.
Słów: „Chcę, aby pozostał, aż przyjdę”, nie należy
rozumieć, jak gdyby chodziło o zwykłe pozostanie i prze
trwanie, lecz chodzi o wyczekiwanie, ponieważ życie,
którego Jan jest obrazem, spełni się nie teraz, lecz dopiero
gdy przyjdzie Chrystus. Natomiast życie wyobrażone w
Piotrze, do którego Pan powiedział: „Ty pójdź za mną”,
musi się urzeczywistnić w tym świecie, jeżeli chce dojść do
tego, czego wyczekuje.
Wszakże niech nikt nie rozdziela owych dwóch sław
nych Apostołów, obaj bowiem żyli tym życiem, którego
obrazem był Piotr, obaj także mieli wejść w to życie, które
wyobrażał Jan. Piotr wyobrażał naśladowanie Chrystusa,
Jan - trwanie w Nim. Obaj z wiarą znosili trudy życia
doczesnego, obaj też wyczekiwali przyszłych dóbr wieku
istej szczęśliwości.
I nie tylko oni, bo czyni to cały Kościół święty,
Oblubienica Chrystusowa oczekująca wyzwolenia z czasu
próby i wprowadzenia do przyszłej szczęśliwości. Przed
stawicielami każdego z tych sposobów życia byli Piotr
i Jan. Jednakże obaj na równi pielgrzymowali w wierze
tu, na ziemi; obaj też będą się cieszyć Bogiem widząc Go
na wieki.
Piotr, pierwszy z Apostołów, otrzymał klucze króle
stwa niebios dla związywania i rozwiązywania grzechów,
ze względu na świętych należących niepodzielnie do Ciała
Chrystusowego, aby nimi pokierować na wzburzonych
falach tego świata. Ze względu na wszystkich świętych Jan

Sobota
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Ewangelista spoczywał na piersi Chrystusa, aby poznali
głęboki pokój życia ukrytego.
Bo nie tylko Piotr, ale cały Kościół odpuszcza lub
zatrzymuje grzechy. T nie tylko Jan czerpał z serca Pana,
głosił i szerzył te wzniosłe prawdy o Słowie, które było
na początku, i było w Bogu, i było Bogiem; o Bóstwie
Chrystusa i o Bogu jedynym; prawdy, które teraz wi
dzimy jakby w zwierciadle, niejasno, a które zobaczymy
twarzą w twarz, gdy przyjdzie Pan. Bo sam Pan sprawił,
że Jego Ewangelia ogarnęła cały świat, tak jak rozlewają
się wody, a każdy może czerpać i poić się nią, ile tylko
zdoła.
1 P 5, 10; 2 Kor 4, 14
w. Bóg wszelkiej łaski, f Ten, który nas powołał do
swojej wiecznej chwały w Chrystusie, * Gdy trochę po
cierpimy, sam nas udoskonali, utwierdzi i umocni. /
Alleluja.
K. Ten, który wskrzesił Jezusa, także nam przywróci
życie z Jezusem, w. Gdy trochę.

R e spo n so r iu m

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
HYMN przed Wniebowstąpieniem, s. 425; po Wniebowstąpie
niu, s. 732.
C zy ta n ie

R z 14, 7-9

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i po
wrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad
żywymi.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w. Bóg
wskrzesił. K. I wszystko poddał pod Jego stopy. w. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.
K.
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Ant. do pieśni Zachariasza Zaprawdę, zaprawdę po
wiadam wam: * O cokolwiek prosić będziecie Ojca, / da
wam w imię moje. / Alleluja.
P rośby
Przed Wniebowstąpieniem:

Ze szczerą pobożnością wołajmy do Chrystusa, który
objawił nam wieczne życie:
Obdarz nas, Panie, laską zmartwychwstania.
Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj na lud swój, który rozpo
czyna nowy dzień,
nakarm go hojnie Twoim słowem i Chlebem euchary
stycznym.
Nie dozwól, aby wilk nas porwał lub zatracił najemnik,
spraw, abyśmy wiernie słuchali Twojego głosu.
Ty wszędzie współdziałasz z tymi, którzy głoszą Twe
słowo i potwierdzasz ich mowę,
wspomóż nas, abyśmy dzisiaj dobrym życiem świad
czyli o Twoim zmartwychwstaniu.
Ty sam bądź naszą radością, której nikt nas nie zdoła
pozbawić,
abyśmy odrzucając smutek grzechu, pragnęli wiecz
nego życia.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do
pełnienia dobrych uczynków, f abyśmy dążąc do tego, co
doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium.
Przez naszego Pana.

Po Wniebowstąpieniu:

Oddajmy cześć Chrystusowi, który obiecał Apostołom,
że
r
otrzymają moc zstępującego na nich Ducha Świętego.
Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Ześlij nam Twe światło i prawdę Twoją.

Sobota
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Jezu, Słowo prawdy, mądrości i odblasku Ojca, ześlij nam
Twe światło i prawdę Twoją,
abyśmy słowem i czynem świadczyli dzisiaj o Tobie
wobec naszych braci.
Daj, abyśmy zawsze z radością rozważali to, co pochodzi
od Ducha,
i
nie popadli w śmierć, lecz osiągnęli życie i pokój.
Niechaj Duch Święty wspiera naszą słabość,
abyśmy wiedzieli, jak mamy się modlić.
Napełnij nas miłością i wszelką wiedzą,
abyśmy mogli udzielać sobie nawzajem zbawiennych
pouczeń.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Twój Syn wstępując do nieba obiecał Apostołom Ducha Świętego, t od Niego otrzymali niezliczone
dary pozwalające im przeniknąć prawdy objawione, *
prosimy Cię, abyś także nam udzielił darów Ducha Świę
tego. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Rz 5, 10-11
Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyska
liśmy pojednanie.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C z y t a n ie
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Modlitwa południowa
C z y t a n ie

1 K o r 15, 20-22

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.
Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
K.

Modlitwa popołudniowa

2 Kor 5, 14-15
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.

C z y t a n ie

Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
K.

Modlitwa jak w Jutrzni.

7 NIEDZIELA W IE L K A N O C N A
III tydzień psałterza
I N IE S Z P O R Y
H y m n s. 730.

1 ant. Pan jest wywyższony ponad wszystkie nie
biosa, * On podniósł z prochu nędzarza. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1027.
2 ant. Rozerwałeś, Panie, moje kajdany, * Tobie złożę

ofiarę pochwalną. / Alleluja.
3 ant. Trzeba było, aby Chrystus cierpiał * i tak wszedł
do swojej chwały. / Alleluja.
C zy t a n ie

1 P 2, 9-10

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim ka
płaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność
przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego
światła; wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście
ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja. W. Duch.
K. Wszystkiego was nauczy. W. Alleluja, alleluja. K. Chwa
ła Ojcu. w. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Nie zostawię was sierotami; *
odchodzę, lecz znowu przyjdę do was / i rozraduje się
wasze serce. / Alleluja.
K.

P rośby

Błogosławmy Chrystusa, na którego Duch Święty zstąpił
w widzialnej postaci. Wzywajmy Go i potwierdzajmy
wspólną modlitwę wołając:
Amen.
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Panie, ześlij Ducha Świętego, którego obiecałeś,
aby Twój Kościół ustawicznie się odnawiał i trwał
w młodości.
Amen.

Niechaj wszystkie narody śpiewają Tobie jako Bogu
i Królowi,
i niech Izrael stanie się Twoim dziedzictwem.
Ty uwolniłeś ludzi spod mocy złych duchów,
oddal od nas wszelką przewrotność i zgorszenia.
Ty w dniu Pięćdziesiątnicy położyłeś kres rozproszeniu
ludzi u stóp wieży Babel,
mocą swego Ducha zjednocz wszystkie narody w wie
rze i miłości.
Niech Duch Twój zawsze w nas przebywa
i ożywi kiedyś nasze śmiertelne ciała.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, wierzymy, że nasz Zbawiciel
zasiada w chwale po Twojej prawicy, f wysłuchaj nasze
błagania * i spraw, abyśmy zgodnie z Jego obietnicą
odczuwali, że pozostaje z nami aż do skończenia świata.
Przez naszego Pana.
G O D Z IN A CZY TA Ń
H ymn

s.

731.

1 ant. Alleluja. Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
i obdarzył Go chwałą. / Alleluja.
Psalmy z niedzieli III tygodnia, s. 1030.

2 ant. Alleluja. Wywyższony jesteś, Panie, * ponad
wszystkie niebiosa. / Alleluja.
3 ant. Alleluja. Dana Mi jest wszelka władza * w nie
bie i na ziemi. / Alleluja.
K. Moje ciało rozkwitło na nowo. Alleluja.
W. Moją wolą będę wyznawał Pana. Alleluja.
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I C zy t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

3, 18-24

Przykazanie wiary i miłości
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem
i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspo
koimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża
nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność
wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od
Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czyni
my to, co się Jemu podoba.
Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię
Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie
tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.
J 3, 24; S y r 1, 9
W. Kto wypełnia f Boże przykazania, trwa w Bogu,
a Bóg w nim; * A to, że trwa On w nas, / poznajemy po
Duchu, którego nam dał. / Alleluja.
_
r
K. Pan stworzył mądrość w Duchu Świętym i wylał ją
na wszystkie swe dzieła. W. A to.
RESPONSORIUM

1

II C z y t a n i e
Kazanie św. Grzegorza z Nyssy, biskupa
(Kazanie na Wniebowstąpienie Chrystusa)
Chrystus jest Królem chwały
„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia” . Czemuż więc,
człowiecze, dziwisz się nowości, że nasz Bóg pokazał się
na ziemi i obcował z ludźmi? Przecież ziemia jest Jego
stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaści
wego, że Pan przyszedł do swej własności, gdyż nie
przebywa w cudzym świecie, lecz w tym, który sam
zbudował osadziwszy ziemię na morzu i uczyniwszy ją
dogodną dla spływu rzek. A po cóż przyszedł na ziemię?
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Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na górę,
przy czym jako królewskiego powozu użyć masz cnotliwe
go życia, by dostać się na górę. Nie możesz bowiem wejść
na ową górę, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót,
mając ręce czyste, nie skalane żadnym złym uczynkiem,
będąc czysty w sercu, z duszą nie skierowaną do niczego
próżnego i nie knującą przeciw bliźniemu żadnego pod
stępu. Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosła
wieństwo; takiemu człowiekowi okazuje Pan miłosierdzie,
jakie sobie w niebie zaskarbił: „To jest pokolenie tych,
którzy Go szukają” i przez cnotę wstępują na górę „tych,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba”.
Dalszy ciąg tego psalmu jest może nawet bardziej
wzniosły niż sama nauka Ewangelii. Ona bowiem opowie
działa życie Pana na ziemi i Jego powrót do nieba, a ten
wzniosły Prorok, wyszedłszy poza samego siebie, jak
gdyby nie był obciążony brzemieniem ciała, miesza się
między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa
śpiewane wtedy, gdy odprowadzając wracającego Pana
rozkazują aniołom przebywającym na ziemi, gdzie mają
powierzone sobie ludzkie życie, podnieść bramy, mówiąc:
„Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się wy,
odwieczne podwoje, a wejdzie Król chwały”. A ponieważ
gdziekolwiek by był Ten, który wszystko w sobie obejmu
jąc, czyni się współmiernym z tym, co Go przyjmuje
gdyż nie tylko staje się człowiekiem wśród ludzi, lecz
zupełnie konsekwentnie, bawiąc wśród aniołów, zniża się
do ich natury - dlatego odźwierni wołają: „Kto jest tym
Królem chwały?” Z tego powodu przedstawiają im Go
jako silnego i możnego w zamierzonej wojnie z ciemięzcą
natury ludzkiej i jako Tego, który ma obalić panowanie
śmierci, aby po usunięciu najgroźniejszego wroga wezwać
ród ludzki do wolności i pokoju.
Potem znowu powtarza podobne słowa. Wypełniło się
już bowiem misterium śmierci, dokonało się zwycięstwo
nad nieprzyjaciółmi i jako pomnik tego zwycięstwa został
wzniesiony krzyż: „I znowu wstąpił na wysokość, wiodąc
wziętych do niewoli” Ten, który dał ludziom żywot i kró-
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lestwo, te dobre dary. I trzeba znowu otworzyć bramy
zagradzające Mu wejście. Teraz wychodzą na Jego spot
kanie nasi aniołowie Stróże i otrzymują rozkaz otwarcia
Mu zamkniętych bram, aby znowu w nich był uwielbiany.
Lecz nie poznają Go, bo oblókł się w brudną szatę na
szego życia, bo Jego szaty są czerwone z tłoczni grze
chów ludzkich. Dlatego kierują do odprowadzających to
pytanie: „Kto jest tym Królem chwały?” A odpowiedź
brzmi już nie tak: „Silny i potężny w boju”, lecz: „Pan
mocy, który objął panowanie nad wszystkim, który w so
bie wszystko streścił, który we wszystkim ma pierwsze
miejsce, który wszystko przywrócił do pierwotnego stanu
- On jest Królem chwały” .
J 15, 15; 14, 26; 15, 14
w. Już was nie nazywam sługami, | ale moimi przyja
ciółmi, / albowiem poznaliście wszystko, co zdziałałem
będąc pośród was. * Weźmijcie Ducha Świętego, Pocie
szyciela, / którego Ojciec wam pośle. / Alleluja.
K. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,
co wam przykazuję, w. Weźmijcie.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
RESPONSORIUM

por.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Hym n

s

.

732.

1 ant. Pan króluje, * oblókł się w majestat. / Alleluja, f
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1033.
2 ant. Całe stworzenie dostąpi wyzwolenia, * aby

uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. / Alleluja.
3 ant. Imię Pana zostało wywyższone * ponad niebo
i ziemię. / Alleluja.
C zy ta n ie

D z 10, 40-43

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu
ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili
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po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić
ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że
każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

. Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. *
Alleluja, alleluja, w. Chryste. K. Ty prawdziwie zmar
twychwstałeś. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
k

w. Chryste.
Ant. do pieśni Zachariasza Ojcze, otoczyłem Cię
chwałą na ziemi * przez to, że wypełniłem dzieło, / które
Mi dałeś do wykonania. / Alleluja.
P rośby

Zjednoczeni z wszystkimi, którzy zostali usprawiedliwieni
w Duchu Świętym, zanośmy do Jezusa Chrystusa
wspólne modlitwy:
Niechaj Duch Święty zawsze nas wspomaga.
Panie Jezu, spraw, aby dzisiaj kierował nami Duch Boży
i abyśmy zawsze postępowali jako Boże dzieci.
Przez Twego Ducha błagaj za nami Ojca,
abyśmy się stali godni Twoich obietnic.
Udziel nam daru wielkoduszności, abyśmy nie szukali
tylko tego, co nasze,
lecz bardziej się troszczyli o dobro bliźnich.
Oświecaj nasze umysły,
abyśmy kierowani przez Ducha, czynili postępy w po
znawaniu Ciebie i Twojego Ojca.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, wierzymy, że nasz Zbawiciel
zasiada w chwale po Twojej prawicy, t wysłuchaj nasze
błagania * i spraw, abyśmy zgodnie z Jego obietnicą
odczuwali, że pozostaje z nami aż do skończenia świata.
Przez naszego Pana.

II Nieszpory
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MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

por. 1 Kor 15, 3b-5
Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy,
został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgod
nie z Pismem; i ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. i ukazał się Szymonowi. Alleluja.
C zy tanie

Modlitwa południowa
C z y ta n ie

E f 2, 4-6

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą
miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie
Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C zy ta n ie

R z 6, 4

Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych
dzięki chwale Ojca.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
Hym n

s.

730.

1 ant. Chrystus uwolnił świat od grzechów * i w nibie
zasiadł po prawicy Ojca. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli III tygodnia, s. 1040.
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2 ant. Pan zesłał odkupienie * swojemu ludowi. /
Alleluja.
3 ant. Alleluja. Zakrólował nasz Pan, * weselmy się
i oddajmy Mu chwałę. / Alleluja.
Hbr 10, 12-14
Chrystus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grze
chy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzy
jaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Czy ta n ie

R espon sorium k r ó tk ie
K. Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w. Duch.
K. Wszystkiego was nauczy, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała

Ojcu. w. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Gdy przyjdzie Pocieszyciel, *
którego Ja wam poślę, / Duch prawdy pochodzący od
Ojca, / On o Mnie świadectwo dawać będzie. / Alleluja.
P rośby

Wskutek naszej słabości
nie wiemy, jak mamy się modlić,
r
lecz sam Duch Święty przyczynia się za nami w wes
tchnieniach, których nie można wyrazić słowami.
Dlatego wołajmy:
Niechaj Duch Święty przyczynia się za nami.
Chryste, niebieski Pasterzu, udzielaj naszym pasterzom
mądrości i rady,
aby skutecznie prowadzili Twoją owczarnię do zba
wienia.
Ty mieszkasz na wysokości i jesteś pełen miłosierdzia,
wejrzyj na tych, którzy cierpią na ziemi niedostatek.
Ty mocą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryi Dzie
wicy,
zachowaj w wierności powołaniu dziewice Bogu po
święcone.
Chryste, nasz Kapłanie, który w Duchu Świętym wielbisz
Ojca,
zjednocz wszystkich ludzi w Twoim uwielbieniu.

Poniedz ialek
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Niechaj zmarli osiągną wolność i chwałę dzieci Bożych
oraz pełnię odkupienia swego ciała.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PONIEDZIAŁEK
GODZINA CZYTAŃ
K. Serce moje i ciało. Alleluja.

w. Radośnie wołają do Boga żywego. Alleluja.
I Czy tanie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

4, 1-10

Bóg nas wcześniej umiłował
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale
badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych
proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie
Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chry
stus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który
nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Anty
chrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już teraz
przebywa na świecie.
Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponie
waż większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest
w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi
świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który
zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha.
W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość
jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna
Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miło
ścią. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał
Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli
dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
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R e spo n so r iu m

1 J 4, 9; J 3, 16

w. W tym się objawiła t miłość Boga ku nam, / że
zesłał na świat swego Syna Jednorodzonego, * Aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, / ale miał życie wieczne. /
Alleluja.
K. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego. w. Aby każdy.
II C z y t a n i e

Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 16 O Duchu Świętym 1, 11-12. 16)
Woda żywa Ducha Świętego
„Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Nowy
to rodzaj wody, żywej i wytryskującej. A tryska ona
na tych, którzy są tego godni. Dlaczego Chrystus łaskę
Ducha Świętego określa mianem wody? Dlatego, że
wszystko istnieje dzięki wodzie. Woda daje życie rośli
nom i zwierzętom; woda spada z nieba w postaci deszczu.
Woda spada zawsze w ten sam sposób i w tej samej po
staci, ale jej skutek jest różnoraki: inny w palmach, inny
w krzewie winnym, i w całej naturze daje się odczuwać jej
wpływ, a jest on zawsze ten sam, gdyż nie może różnić się
od swej natury. Także i deszcz jest zawsze taki sam i nie
spada różny, ale przystosowuje się do struktury przyjmu
jących go i dla każdego staje się tym, czego potrzebuje.
Podobnie Duch Święty: jeden i taki sam, niepodzielny,
rozdziela łaski każdemu tak, jak chce. Schnące drzewo,
gdy otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik
przyniesie owoce sprawiedliwości, gdy przez pokutę sta
nie się godny daru Ducha Świętego. Jeden i ten sam Duch
Święty działa w różny sposób z woli Boga i w imię
Chrystusa.
Jednemu udziela daru mądrości słowa, umysł innego
oświeca natchnieniem proroczym; temu daje moc wyrzu
cania złych duchów, tamtemu łaskę tłumaczenia Pisma.
Jednego wzmacnia darem wstrzemięźliwości, innego na
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kłania do miłosierdzia; tego zachęca do postów i uczy
wytrwania w ascezie życia, tamtego odrywa od rzeczy
ziemskich; innego jeszcze przygotowuje na męczeństwo;
różnorodny w różnych ludziach, zawsze jednak taki sam,
jak napisano: „Wszystkim objawia się Duch dla wspól
nego dobra”.
Przybycie Jego jest łagodne i pełne dobroci; pełna
słodyczy jest Jego wonność, a Jego jarzmo jest nader
lekkie. Jego nadejście poprzedzają promienie światłości
i wiedzy. Przybywa On jako braterski opiekun naszego
wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać,
wzmacniać i pocieszać, oświecać umysł, najpierw tego,
kto Go przyjmuje, a poprzez niego oświecać także innych.
Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozo
stawał w ciemnościach, to otrzymuje światło dla swoich
cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie
dostrzegał. Podobnie i ten, który został uznany godnym
daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na duszy i wy
niesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu
nieznane.
r

1 Kor 12, 6-7. 27
W. Różne są działania, | lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkich, * Wszystkim zaś objawia się
Duch dla wspólnego dobra. / Alleluja.
K. Wy jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi
członkami, w. Wszystkim.
R esponsorium

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Czy tanie

Rz 10, 8b-10

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu
twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu
swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osią
gniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
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R esponsorium k r ó t k ie
K. Powstał z grobu Chrystus. * Alleluja, alleluja, w. Po
wstał z grobu. k . Który za nas umarł na krzyżu, w. Alle
luja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Powstał z grobu.

Ant. do pieśni Zachariasza Na świecie doznacie uci
sku, * ale miejcie odwagę, / Ja świat zwyciężyłem. /
Alleluja.
P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa, który obiecał, że pośle nam
od Ojca Ducha Świętego Pocieszyciela. Zanośmy do
Niego wspólne błagania:
Ześlij nam, Panie, swojego Ducha.
Dzięki Ci składamy, Chryste, a przez Ciebie Ojcu w Duchu Świętym
i pragniemy dziś wszystko mówić i czynić w Twoje imię.
Udziel nam swego Ducha,
abyśmy byli żywymi członkami Twojego Ciała.
Spraw, abyśmy nie sądzili ani nie lekceważyli naszych
braci,
wszyscy bowiem staniemy kiedyś przed Twoim trybu
nałem.
Napełnij naszą wiarę radością i pokojem,
aby obfitowała w nas nadzieja i moc Ducha Świętego.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, niech zstąpi na nas moc Ducha
Świętego, | abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę *
i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

por. Ap 1, 1 7 c - 18
Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do
mnie: Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły,

C zy ta n ie
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a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci
i Otchłani.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
C z y t a n ie

por.

Kol

2, 9.

lOa.

12

W Chrystusie mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób
ciała, i w Nim zostaliście napełnieni; razem z Chrystusem
zostaliście pogrzebani w chrzcie, razem też z Nim zosta
liście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

2 T m 2, 8. 11

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to
zasługująca na wiarę; jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y t a n ie

R z 8, 14-17

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami
Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przy
brania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Oj
cze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ
dziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to
po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
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R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w. Duch.
K. Wszystkiego was nauczy. W. Alleluja, alleluja. K Chwa

ła Ojcu. w. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Duch Pocieszyciel * będzie
mieszkał z wami / i w was przebywał. / Alleluja.
P rośby

Dzięki składajmy Chrystusowi za to, że napełnił Apo
stołów i cały Kościół pociechą Ducha Świętego. Ra
zem z wszystkimi wiernymi wołajmy do Niego:
Pocieszaj Kościół łaską swego Ducha.
Pośredniku między Bogiem i ludźmi, Ty wybrałeś kapła
nów jako swoich współpracowników,
spraw, aby wszyscy przez ich posługę doszli do Ojca.
Daj, aby ludzie zamożni nie wynosili się ze swego bo
gactwa, lecz umieli się dzielić z potrzebującymi,
bo Ty jesteś Bogiem miłosiernym dla wszystkich.
Objaw wszystkim narodom światło swej Ewangelii,
niech wszyscy ludzie okażą posłuszeństwo wierze.
Ześlij swego Ducha, najlepszego Pocieszyciela,
aby otarł łzy z oczu wszystkich smutnych.
Oczyść dusze zmarłych,
przyjmij ich do niebiańskiej społeczności świętych
i wybranych.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

WTOREK
GODZINA CZYTAŃ
K. Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera. Alleluja.
w. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Alleluja.
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I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

4, 11-21

Bóg jest miłością
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my
winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie
oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że
my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego
Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał
Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus
jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że
mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On
jest w niebie, i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie
ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił
się w miłości. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam
pierwszy nas umiłował.
Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego
nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego
nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten,
kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
RESPONSORIUM

1 J 4, 10. 16; p o r . I z 63 , 8. 9

W. Bóg sam nas umiłował f i posłał Syna swojego jako

ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. * A myśmy poznali
i uwierzyli miłości, / jaką Bóg ma ku nam. / Alleluja.
K. Pan stał się dla nas wybawicielem; w swojej miłości
sam nas wykupił, w. A myśmy.
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II C z y t a n i e
Z dzieła św. Bazylego Wielkiego, biskupa, O Duchu
Świętym
(rozdz. 9, 22-23)
Działanie Ducha Świętego
Czyż nazwy Ducha Świętego nie napełniają duszy
uniesieniem i nie kierują myśli ku górze, ku Niemu, który
przewyższa wszystko? Bo jest nazwany Duchem Boga,
Duchem prawdy, który pochodzi od Ojca, Duchem pra
wości i Duchem mocy. Duch Święty, to Jego własne
i szczególne imię.
Ku Niemu zwracają się wszyscy, którzy pragną uświę
cenia; Jego pożądają wszyscy, którzy żyją cnotliwie; On
swoim tchnieniem ożywia ich i wzmacnia, aby doszli do
celu odpowiadającego ich naturze.
Jest On źródłem uświęcenia i światłem dla umysłu;
każdej istocie rozumnej udziela niejako ze swej jasności,
aby mogła dojść do prawdy.
Niedosiężny z natury, daje się pojąć, dzięki swojej
dobroci. Napełnia wszystko swoją mocą, ale udziela się
tylko tym, którzy są tego godni, a daje się im nie je
dnakowo, lecz dostosowuje swe działanie do wielkości
ich wiary.
Prosty w swej istocie, różnoraki w mocy, całą istotą
pomaga każdemu, lecz całą istotą jest wszędzie obecny.
Rozdaje każdemu, a sam nie doznaje uszczerbku, każde
mu się udziela, a sam pozostaje nienaruszony. Podobnie
i promień słońca udziela każdemu swego blasku i każdy
nim się cieszy, jak gdyby do niego tylko należał, a przecież
oświeca równocześnie ziemię i morze, i całą przestrzeń
wypełnia.
Tak też i Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest
zdolny Go przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego
chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę
jemu potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje
się w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona na
tura. On pozostaje nieograniczony, On kieruje serca ku
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górze, prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących
naprzód doskonali. On oświeca tych, którzy są czyści od
wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi
duchowymi.
Ciała przejrzyste i nieskażone jaśnieją w zetknięciu
z promieniem światła i same jarzą się blaskiem i innym
tego blasku z siebie udzielają. Podobnie też dusze, noszą
ce w sobie Ducha, są przez Niego oświecone, stają się
uduchowione i łaską oświecają innych.
Stąd bierze się początek widzenia przyszłości, wnika
nie w tajemnice i zrozumienie rzeczy ukrytych, rozdziela
nie darów, życie niebiańskie i udział w chórach anielskich.
To jest także źródłem nieustającej radości, trwanie w Bo
gu i upodobnienie się do Niego, a wreszcie dar, ponad
który nie sposób już pragnąć innego, mianowicie stania
się jak Bóg.
RESPONSORIUM

p o r . J 14, 27; 16, 22; 14, 16

W. Niech się nie trwoży serce wasze: f idę do Ojca; /

a gdy odejdę od was, poślę wam Ducha prawdy, * I roz
raduje się serce wasze. / Alleluja.
K. Będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam.
W. I rozraduje się serce wasze.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

D z 13, 30-33

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei
do Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed
ludem. My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obiet
nicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich
dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psal
mie drugim: Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś
zrodził.
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R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja,
alleluja. W. Chrystus prawdziwie. K. I zajaśniał przed swo
im ludem. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Chry

stus prawdziwie.
Ant. do pieśni Zachariasza Pan powstał z martwych, *
jak zapowiedział; / radujmy się i weselmy wszyscy, / gdyż
On króluje na wieki. / Alleluja.
P rośby

Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który obiecał, że nam pośle
od Ojca Ducha Świętego. Zanośmy do Niego wspólne
błagania:
Ześlij nam, Chryste, swojego Ducha.
Chryste, niech Twoje słowo przebywa w nas z całym
swym bogactwem,
abyśmy składali Ci dzięki w psalmach, hymnach
i pieśniach pełnych ducha.
Ty przez Ducha Świętego sprawiłeś, że jesteśmy Bożymi
dziećmi,
daj, abyśmy razem z Tobą, w Duchu Świętym, zawsze
wielbili Ojca.
Udzielaj nam mądrości w działaniu,
abyśmy wszystko czynili na Bożą chwałę.
Ty jesteś łaskawy i wielce miłosierny,
spraw, abyśmy zachowali pokój z wszystkimi ludźmi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, | spraw, niech
Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać, * i uczyni
z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa
C z y t a n ie

p o r . D z 4, 11-12

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących,
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa
C zy t a n ie

p o r . 1 P 3, 2 1 - 2 2 a

Teraz ratuje was chrzest nie przez obmycie brudu
cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre
sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
który jest po prawicy Bożej.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

K o l 3, 1-2

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y t a n ie

R z 8, 2 6 - 2 7

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem
nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia
się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić sło
wami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha,
wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
25 LG II
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R esponso rium

kró tk ie

Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w . Duch.
K. Wszystkiego was nauczy, w. Alleluja, alleluja. K. Chwa
ła Ojcu. W. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Moc Ducha Świętego zstąpi na
was * i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. /
Alleluja.
K.

Prośby

Oddajmy cześć Chrystusowi, który sprawił, że Jego wierni
są uczestnikami Ducha Świętego. Wołajmy do Niego:
Wysłuchaj, Panie, naszą modlitwę.
Ześlij od Ojca Ducha Świętego na Kościół,
niechaj go oczyszcza, umacnia i rozszerza.
Panie, mocą Ducha kieruj tymi, którzy sprawują rządy
nad nami,
niechaj będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.
Ześlij swego Ducha, Ojca ubogich,
niechaj wspomaga tych, którzy żyją w niedostatku.
Błagamy Cię za wszystkimi szafarzami Twoich świętych
tajemnic,
niech zawsze trwają w wierności.
Doprowadź dusze i ciała zmarłych do pełni odkupienia,
jakiego dokonałeś swą męką, zmartwychwstaniem
i wniebowstąpieniem.
Z’

Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

ŚRODA
GODZINA CZYTAŃ

Bóg wskrzesił z martwych Chrystusa. Alleluja,
w. Dlatego nasza wiara i nadzieja są skierowane ku
Bogu. Alleluja.
K.

Środa
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I Cz y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

5, 1-12

Zwycięstwem jest... nasza wiara
Umiłowani, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesja
szem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który
dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego
otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże,
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, al
bowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego
przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest
nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wie
rzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest tym, którzy przyszedł przez wodę
i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we
krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej
bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej
w jedno się łączą.
Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo
Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga,
które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten
ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu,
uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg
dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał
nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto
ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też
i życia.
J 5, 6; Z a 13, 1
W. Jezus Chrystus jest tym, f który przyszedł przez
wodę i krew, / nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. *
Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. / Alleluja.
K. W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu
Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem dla obmycia grze
chu. w. Duch.
R e s p o n s o r iu m

1
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II C z y t a n i e
Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
Soboru Watykańskiego II
(nr 4 i 12)
Duch Święty uświęcający Kościół
Kiedy dopełniło się dzieło, którego wykonanie powie
rzył Ojciec Synowi na ziemi, zesłany został w dzień Pięć
dziesiątnicy Duch Święty, aby Kościół ustawicznie uświę
cał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa
w jednym Duchu dostęp do Ojca. On to właśnie jest D u
chem życia, czyli źródłem wody tryskającej na życie wiecz
ne; przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek
grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie.
Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych
jak w świątyni; w nich przemawia i daje świadectwo przy
braniu za synów. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy
i jednocząc we wspólnocie i posłudze, uposaża go w roz
maite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich
pomocy nim kieruje, oraz owocami swoimi go przyozdabia.
Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości,
ustawicznie go odnawia i prowadzi do doskonałego zjed
noczenia z Oblubieńcem. Albowiem Duch i Oblubienica
mówią do Pana Jezusa: „Przyjdź!” Tak to cały Kościół
okazuje się jako lud zjednoczony jednością Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.
Ogół wiernych, mających namaszczenie od Świętego, nie
może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość
ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy
„poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świec
kich” ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach
wiary i obyczajów. Albowiem dzięki owemu zmysłowi wia
ry, wzbudzanemu i podtrzymywanemu przez Ducha praw
dy, Lud Boży pod przewodem świętego urzędu nauczyciel
skiego - za którym wiernie idąc, już nie ludzkie, lecz praw
dziwie Boże przyjmuje słowo - niezachwianie trwa „przy
wierze raz podanej świętym”, wnika w nią głębiej z pomocą
słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu.
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Ponadto ten sam Duch Święty nie tylko przez sakra
menty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnota
mi go przyozdabia, ale „udzielając każdemu jako chce”
darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego
stanu także szczególne łaski, przez które czyni ich zdatny
mi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub
funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną
rozbudowę Kościoła, zgodnie ze słowami: „Każdemu...
dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku”. A ponie
waż te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te
bardziej zwyczajne, a szerzej rozpowszechnione, są nader
stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je
należy z dziękczynieniem i ku pociesze.
R e spo n so r iu m

J 7, 37. 38. 39

W ostatnim dniu święta | Jezus mówił: / Kto
wierzy we Mnie, strumienie wody żywej popłyną z jego
wnętrza. * Powiedział to o Duchu, / którego mieli otrzy
mać wierzący w Niego. / Alleluja.
K. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie i pije,
a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. W. Po
wiedział.
W.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
C z y t a n ie

R z 6, 8-11

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus po
wstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu
tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że
umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie
Jezusie.
R espo n so r iu m k r ó t k ie

Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja. W. Bóg
wskrzesił. K. I nas wskrzesi swoją mocą. w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wskrzesił.
K.
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Ant. do pieśni Zachariasza Bogu niech będą dzięki * za
to, że dał nam zwycięstwo / przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa. / Alleluja.
P rośby

Duch Święty daje świadectwo naszemu duchowi, że je
steśmy dziećmi Bożymi. Składając dzięki Bogu Ojcu,
módlmy się do Niego:
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj swe dzieci.
Boże, który darzysz nas przebaczeniem i pociechą, zjed
nocz nasze serca w Chrystusowej miłości,
abyśmy jednomyślnie i jednymi ustami głosili Twoją
chwałę.
Spraw, aby każdy z nas zabiegał o dobro bliźnich
i o wzajemne zbudowanie.
Nie dopuść, abyśmy się kierowali duchem świata, który
prowadzi do grzechu,
lecz pozwolili się prowadzić Duchowi, który pochodzi
od Ciebie.
Boże, Ty znasz wnętrze ludzkiego serca,
prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgroma
dzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym odda
niem * i szczerze się starał trwać w jedności. Przez na
szego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
por. Rz 4, 24-25
Wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezu
sa, naszego Pana. On to został wydany za nasze grzechy
i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

C z y ta n ie
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Modlitwa południowa

1 J 5, 5-6a

C z y t a n ie

Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przy
szedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz
w wodzie i we krwi.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C z y t a n ie

por. E f 4, 23-24

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przy
obleczcie człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
C z y t a n ie

1 K o r 2, 9-10

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygo
tował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to
Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębo
kości Boga samego.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w. Duch.
K Wszystkiego was nauczy, w. Alleluja, alleluja. K. Chwa

ła Ojcu. w. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Chrystus was chrzcić będzie *
Duchem Świętym i ogniem. / Alleluja.
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P rośby

Razem z Apostołami i wszystkimi, którzy się cieszą
pierwszymi darami Ducha Świętego, wychwalajmy
Boga i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Panie.
Wszechmogący Boże, Ty w niebie otoczyłeś Chrystusa
chwałą,
daj, by wszyscy poznali Jego obecność w Kościele.
Ojcze Święty, Ty powiedziałeś o Chrystusie: „To jest
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”,
spraw, aby wszyscy słuchali Jego głosu i zostali zba
wieni.
Ześlij Ducha Świętego do serc Twoich wiernych,
niech obmyje to, co skalane, i ożywi to, co oschłe.
Niechaj przyjdzie Duch Twój i kieruje biegiem naszych
dziejów,
aby odnowić oblicze ziemi.
Polecamy Tobie naszych zmarłych
i prosimy Cię, abyś w nas umocnił nadzieję chwaleb
nego zmartwychwstania.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

CZW ARTEK
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
K. Bóg wskrzesił Chrystusa. Alleluja.
W. I nas wskrzesi swoją mocą. Alleluja.
I C zy ta n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

5, 13-21

O modlitwie za grzeszników
Najmilsi, o tym napisałem do was, którzy wierzycie
w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie
wieczne.
Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przeko
naniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgod
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nych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich
naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego,
0 cośmy Go prosili. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia
grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli,
a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech
nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który spro
wadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się
modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grze
chy, które nie sprowadzają śmierci.
Wiemy, że każdy kto się narodził z Boga, nie grzeszy,
lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka.
Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy
Złego. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas
zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Je
steśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chry
stusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.
J 5, 20; J 1, 18
W. Wiemy, f że Syn Boży przyszedł * I obdarzył
nas zdolnością rozumu, / abyśmy poznali prawdziwego
Boga. / Alleluja.
K. Boga nikt nigdy nie widział, Jednorodzony Syn,
który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. W. I obdarzył.

R e spo n so r iu m

1

II C z y t a n i e
Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa, do
Ewangelii św. Jana
(księga 10)
Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was
Dokonane już zostało wszystko, co miało być uczy
nione na ziemi; konieczne jednak było, abyśmy się stali
uczestnikami Boskiej natury Słowa: to znaczy, abyśmy
pozostawili za sobą nasze dotychczasowe życie, a wkro
czyli w nowe i święte życie, przez nie zostali przemienieni
1 w nim utwierdzeni. To zaś nie mogło się stać inaczej jak
tylko przez udział w Duchu Świętym.
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A czas najbardziej odpowiedni na zesłanie Ducha
Świętego i Jego zstąpienie na nas był właśnie ten, który
następował po odejściu od nas naszego Zbawiciela, Chry
stusa.
Bo jak długo Chrystus przebywał wśród swoich ucz
niów w ludzkim ciele, był On w ich oczach, jak sądzę,
dawcą wszelkiego dobra. Gdy jednak nadszedł czas, w któ
rym z konieczności miał On odejść do Ojca niebieskiego,
potrzeba było, aby pozostał ze swoimi czcicielami przez
Ducha Świętego i przez wiarę zamieszkał w naszych ser
cach. Mając Go w nas, z ufnością możemy wołać: „Abba,
Ojcze”. A gdy się posiada wszechpotężnego Ducha, czyż
nie podąża się wtedy z łatwością do wszelkiej cnoty, czyż
nie jest się mocnym i niezwyciężonym wobec podstępów
diabła i zniewag ze strony ludzi?
Na podstawie świadectwa Pisma świętego, tak Sta
rego, jak i Nowego Przymierza, łatwo można wykazać,
że Duch Święty daje jakoby nową naturę i nowe życie,
odradza i przemienia tych, w których przebywa i za
mieszkuje.
„Spadnie na ciebie Duch Pana i staniesz się innym czło
wiekiem” - mówi natchniony Samuel do Saula. A święty
Paweł pisze: „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy
się w jasność Pańską i za sprawą Ducha Pańskiego, coraz
bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. Pan
zaś jest Duchem”.
Widzisz zatem, że Duch Święty przemienia w pewien
sposób tych, w których przebywa tworząc z nich inny
obraz. Z łatwością przenosi od zajmowania się rzeczami
ziemskimi, do spoglądania tylko ku niebiańskim, od tchórz
liwej bojaźni do odważnej i wspaniałomyślnej mocy du
cha. Takimi bez wątpienia stali się uczniowie: umocnieni
przez Ducha nie dali się pokonać prześladowcom i trwali
niezwyciężenie w miłości Chrystusa.
Sprawdziły się więc słowa Zbawiciela: „Pożyteczne
jest dla was moje odejście”. Albowiem miało ono przy
nieść zstąpienie Ducha Świętego.
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J 16, 7. 13. 14

W. Jeżeli nie odejdę, t Pocieszyciel nie przyjdzie do

was. / A jeżeli odejdę, poślę Go do was. * On zaś gdy
przyjdzie, / doprowadzi was do całej prawdy. / Alleluja.
K. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszy
stko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe,
w. On zaś.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Rz 8, 10-11

C zy t a n ie

Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie pod
lega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak
posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli miesz
ka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych,
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przy
wróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego
w was swego Ducha.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Chrystus umarł i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. W. Chrystus umarł. K. Aby panować nad żywymi
i umarłymi, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Chry

stus umarł.
Ant. do pieśni Zachariasza Idźcie na cały świat *
i nauczajcie wszystkie narody, / udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. / Alleluja.
P rośby

Niech będzie błogosławiony nasz Pan, Jezus Chrystus,
przez którego wszyscy w jednym Duchu mamy przy
stęp do Ojca. Módlmy się do Niego i wołajmy:
Wysłuchaj nas, Chryste.
Ześlij swego Ducha, upragnionego Gościa dusz ludzkich,
spraw, abyśmy Go nigdy nie zasmucali.
Ty powstałeś z martwych i zasiadasz po prawicy Boga,
wstawiaj się zawsze za nami do Ojca.
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Przez Ducha Świętego zjednocz nas z Tobą,
aby utrapienie, prześladowanie czy niebezpieczeństwo
nie odłączyło nas nigdy od Twej miłości.
Daj, abyśmy przyjmowali się nawzajem z miłością,
jak Ty nas przyjąłeś ku chwale Boga.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni
nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce
nowe, | abyśmy mogli podobać się Tobie * i wypełniać
Twoją wolę. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C zy tanie

1 K o r 12, 13

Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja,
w. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.
Modlitwa południowa

Tt 3, 5b-7
Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające
w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Je
go łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,
w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
C zytanie

Modlitwa popołudniowa
Czy ta n ie

por. Kol 1, 12-14

Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa
w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod
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władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiło
wanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszcze
nie grzechów.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
C z y tan ie

1 K o r 6, 1 9 - 2 0

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że
już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę
zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w . Duch.
K Wszystkiego was nauczy, w. Alleluja, alleluja. K. Chwa
ła Ojcu. w. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Gdy przyjdzie Duch prawdy, *
doprowadzi was do całej prawdy / i oznajmi wam rzeczy
przyszłe. / Alleluja.
k.

P rośby

Módlmy się do Chrystusa, który jest błogosławiony na
wieki, aby zesłał Ducha Świętego na wszystkich odku
pionych. Wołajmy do Niego:
Wejrzyj, Panie, na wszystkich, których odkupiłeś.
Ześlij swemu Kościołowi Ducha jedności,
niech oddala od niego niezgodę, nienawiść i rozdarcie.
Ty uwalniałeś ludzi spod mocy duchów nieczystych,
wybaw świat od zła, które go_ dręczy.rTy na modlitwie otrzymałeś moc Ducha Świętego do swej
zbawczej posługi,
spraw, aby kapłani modląc się przyjmowali natchnie
nia Ducha Świętego do swych apostolskich zadań.
Niechaj Twój Duch kieruje tymi, którzy sprawują rządy,
aby szukali wspólnego dobra.
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Panie, który żyjesz w chwale swego Ojca,
powołaj zmarłych do wiecznej światłości.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.

PIĄTEK
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

K. Niebo i ziemia się cieszą. Alleluja.
W. Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste. Alleluja.
I C z y ta n ie

Drugi List św. Jana Apostoła
Kto trwa w prawdziwej nauce, ten ma i Ojca, i Syna
Ja prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które
miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy,
którzy znają prawdę, a miłuję ze względu na prawdę, jaka
w nas trwa i pozostanie z nami na wieki. Łaska, miłosier
dzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca,
niech będą z nami w prawdzie i miłości.
Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych
dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie
z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz pro
szę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to
nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy
od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postę
powali według Jego przykazań.
Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku,
że według niego macie postępować. Wielu bowiem poja
wiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie
utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali
pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie
trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa
w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przy
chodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go
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do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go pozdra
wia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.
Wiele mógłbym wam napisać, ale nie chciałem użyć
karty i atramentu. Lecz mam nadzieję, że do was przy
będę i osobiście z wami porozmawiam, aby radość nasza
była pełna. Dzieci twej Wybranej Siostry ślą ci pozdro
wienia.
J 5, 3; P w t 5, 33
W. To jest przykazanie, | które mieliśmy od początku
od Ojca: * Postępujcie w prawdzie i miłości. / Alleluja.
K. idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez
waszego Boga, Pana, byście mogli żyć. w. Postępujcie.
R e spo n so r iu m

por. 2

II C z y t a n i e
Z traktatu św. Hilarego, biskupa, O Trójcy Świętej
r-

( k s i ę g a 2, 1, 33. 35)

Dar Ojca w Chrystusie
Pan nakazał chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, to znaczy chrzcić wyznając i Stwórcę, i Jednorodzonego, i Tego, który jest Darem.
Jeden jest tylko Stwórca wszystkiego, jeden jest bo
wiem Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi; i jeden
tylko Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, przez
którego wszystko się stało; i jeden tylko Duch, który jest
Darem we wszystkich.
Wszystko jest więc uporządkowane w potędze i dzia
łaniu: jedna moc, od której wszystko pochodzi, jeden
zrodzony, przez którego wszystko się stało, i jeden dar
doskonałej nadziei. A tej doskonałości niczego nie brakuje, bo zawiera ona, w Ojcu i Synu, i Duchu Świętym,
nieskończoność w wiekuistym, piękno w obrazie, radość
życia w darze.
Ale posłuchajmy co mówi Pan o działaniu Ducha
w nas: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
jeszcze znieść nie możecie. Pożyteczne jest dla was moje
odejście. Jeżeli odejdę, poślę wam Pocieszyciela” .
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I Pan mówi jeszcze: „Będę prosił Ojca, a innego Pocie
szyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy.
On was doprowadzi do całej prawdy. Bo nie będzie mówił
od siebie, ale powie to, co słyszy, i oznajmi wam rzeczy przy
szłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie”.
W tych słowach wiele zostało powiedziane, abyśmy
zrozumieli zamiary Tego, który zesłał nam Dar, oraz
naturę i sposób istnienia Daru. Bo w naszej ograniczo
ności nie możemy pojąć Ojca ani Syna; ale dar Ducha
Świętego, który nas łączy z Bogiem, oświeca trudności
naszej wiary w tajemnicę Wcielenia się Boga.
Przyjmujemy Go więc, aby poznać Boga. Tak jak
władze ciała stają się bezużyteczne, jeśli nie mają odpo
wiedniej podniety; na przykład na nic zdadzą się oczy, gdy
minął dzień, a nie ma światła; nie ma pożytku ze słuchu,
gdy do uszu nie dociera żaden dźwięk ani głos; niepo
trzebne staje się powonienie, jeżeli nie odczuwa żadnego
zapachu - nie jest to wina natury, lecz braku podniety podobnie i umysł ludzki, chociaż jest zdolny do poznania
Boga, nie otrzyma potrzebnego do tego światła wiedzy,
jeśli dzięki wierze nie przyjmie Ducha Świętego.
Dar więc, który jest w Chrystusie, jest jeden i całko
wicie jest dostępny wszystkim. Chociaż nie przestaje być
wszechobecny, dany w tej mierze, w jakiej się pragnie go
otrzymać, i pozostaje w nas w tej mierze, w jakiej się
pragnie nań zasłużyć. Jest On z nami aż do końca wieków,
na Nim opiera się nasza nadzieja. Jego działanie jest
zadatkiem tego, czego oczekujemy, jest On światłem dla
umysłu i przepiękną ozdobą duszy.
R espo n so r iu m

por.

J 14, 27; 17, 11; 16, 7

W. Nadeszła pora, t abym powrócił do Tego, który
Mnie posłał. / Nie smućcie się, a serce wasze niech się nie
trwoży. * Proszę za wami Ojca, aby On sam was zacho
wał. / Alleluja.
K. Jeżeli Ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie, gdy
odejdę, poślę Go do was. w. Proszę.
Modlitwa jak w Jutrzni.

Piątek

785

JU T R Z N IA

C zy tan ie

D

z

5, 3 0 -3 2

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straci
liście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelo
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
R espon so rium k r ó t k ie

Chrystus cierpiał i zmartwychwstał. * Alleluja, alle
luja. w. Chrystus cierpiał. K. Aby wejść do swojej chwały,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Chrystus cierpiał.
Ant. do pieśni Zachariasza Jezus Chrystus, * który
umarł i zmartwychwstał, / zasiadł po prawicy Boga /
i zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. / Alleluja.
k.

P r o śb y

Pan, godzien wiecznej chwały, niechaj to sprawi, aby ob
fitowała w nas nadzieja i moc Ducha Świętego. Módl
my się do Niego:
Wspomóż nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Wszechmocny Ojcze, Ty wiesz, że nawet na modlitwie
jesteśmy poddani słabości,
udziel nam swego Ducha, aby się wstawiał za nami.
Ześlij błogosławioną światłość swego Ducha,
niechaj napełni wnętrze naszego serca.
Panie, jesteśmy dziełem rąk Twoich,
nie pozostawiaj nas w mocy naszych nieprawości.
Daj, abyśmy z wiarą i szacunkiem odnosili się do ludzi
słabej wiary,
a niecierpliwość przezwyciężali miłością.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego
wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, *
spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się
Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
C zy ta n ie

D z 2, 32. 36

Bóg wskrzesił Jezusa, a my wszyscy jesteśmy tego
świadkami. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzru
szoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzy
żowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Alleluja.

Modlitwa południowa
C z y t a n ie

G a 3, 27-28

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystu
sie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego,
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteś
cie kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
K. Uradowali się uczniowie. Alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
C zy t a n ie

1 K o r 5, 7-8

Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem,
jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony
w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto
nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i prze
wrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

Piątek
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NIESZPORY

Ga 5, 16. 22-23a. 25
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania
ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpli
wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opano
wanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
C zy ta n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

K. Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja. W. Duch.
K Wszystkiego was nauczy. W. Alleluja, alleluja. K. Chwa

ła Ojcu. w. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Wszyscy uczniowie * trwali
jednomyślnie na modlitwie / razem z Maryją, Matką
Jezusa. / Alleluja.
Prośby

Błogosławmy Boga Ojca, który na wszystkie narody wy
lał łaskę Ducha Świętego. Błagajmy, aby ona coraz
bardziej obfitowała:
Ześlij objicie laskę swego Ducha.
Boże, Ty ustanowiłeś swego umiłowanego Syna światłoś
cią narodów,
otwórz oczy niewidomych i wyprowadź na światło
tych, którzy są uwięzieni w mroku.
Ty mocą Ducha Świętego namaściłeś Chrystusa, aby
wypełnił posługę zbawienia,
spraw, aby znowu przeszedł przez ziemię czyniąc
dobrze i uzdrawiając wszystkich.
Ześlij swego Ducha, światłość serc ludzkich,
aby umocnił chwiejnych w wierze.
Ześlij swego Ducha, który jest wytchnieniem w pracy,
aby podtrzymał utrudzonych i załamanych.
Spełnij nadzieję zmarłych,
niechaj w dniu przyjścia Chrystusa osiągną zmar
twychwstanie.
Ojcze nasz.
Modlitwa jak w Jutrzni.
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SOBOTA
G O D Z IN A CZY TA Ń

K. Bóg na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Alleluja.
w. Przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa.
Alleluja.
I C zy tanie

Trzeci List św. Jana Apostoła
Postępujmy w prawdzie
Ja prezbiter - do umiłowanego Gajusa, którego miłu
ję w prawdzie. Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności
i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza.
Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświad
czyli o prawdzie twego życia, bo ty istotnie postępujesz
zgodnie z prawdą. Nie znam większej radości nad tę,
kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą.
Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy po
magasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd.
Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze
uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga.
Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmu
jąc niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich
ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
Napisałem kilka słów do gminy, lecz Diotrefes, który
pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.
Dlatego, gdy przybędę, upomnę go za jego wystąpienia
i złośliwe wypowiedzi przeciwko nam. A nadto, jakby mu
jeszcze było tego za mało, odmawia on udzielania gościny
braciom, a tym, którzy chcą to czynić, zabrania, a nawet
wyklucza ich z Kościoła.
Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro. Ten, kto
czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie
widział. O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet
sama Prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my,
a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.

Sobota
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Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramen
tu i pióra. Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce,
i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój niech będzie z to
bą. Przyjaciele ślą ci pozdrowienia. Pozdrów imiennie każ
dego z przyjaciół.
3 J 11; 1 P 2, 19
w. Nie naśladuj zła, t lecz dobro. * Ten, kto czyni
dobrze, jest z Boga. / Alleluja.
K. To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu
na uległe Mu sumienie znosi smutki, w. Ten.
R espon so rium

II C z y t a n i e
Kazanie afrykańskiego autora z VI wieku
(Kazanie 8, 1-3)
Jeden Kościół, przemawiający wszystkimi językam i
Zaczęli mówić wszystkimi językami. Podobało się Bo
gu w ten sposób ukazać obecność Ducha Świętego, że kto
Go otrzymał, mówił wszystkimi językami. Mamy wie
dzieć, ukochani bracia, że jest to ten sam Duch Święty,
który w naszych sercach rozlewa miłość Bożą.
Ta miłość miała zgromadzić Kościół Boży na całym
okręgu ziemi. Niegdyś jeden człowiek, który otrzymał
Ducha Świętego, mógł przemawiać wszystkimi językami.
Obecnie cały Kościół, zgromadzony w jedno przez tego
samego Ducha, przemawia wszystkimi językami.
A zatem,
jeżeli
ktoś powie jednemu z naszych: „Otrzy_
r
małeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszy
stkimi językami?” - ten niech odpowie: „Owszem, prze
mawiam nimi, bo należę do Ciała Chrystusa, czyli do
Kościoła, który przemawia wszystkimi językami. Bo cóż
innego Bóg wtedy oznajmił przez obecność Ducha Świę
tego, jeżeli nie to właśnie, że Jego Kościół będzie przema
wiał wszystkimi językami?”
Wypełniło się to, co Pan obiecał: „Nikt młodego wina
nie wlewa do starych bukłaków, lecz młode wino należy
lać do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się za
chowuje”.
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Nie darmo więc niektórzy, gdy słyszeli uczniów prze
mawiających wszystkimi językami, mówili: „Upili się mło
dym winem”. Bo przecież ci uczniowie odrodzeni w łasce
świętości, stali się jak gdyby nowymi bukłakami. Napeł
nieni młodym winem, czyli Duchem Świętym, pełni za
pału przemawiali wszystkimi językami i tym oczywistym
cudem zapowiadali, że Kościół stanie się powszechny
przez języki wszystkich narodów.
Świętujcie więc ten dzień jako członki jednego Ciała
Chrystusowego. Nie na próżno świętujecie, jeżeli jesteście
tym, co świętujecie, przynależąc do tego Kościoła, który
Pan napełnił Duchem Świętym i który wzrasta na całej
ziemi. Pan uznaje go jako swój Kościół, a Kościół uznaje
Pana. Pan, jak oblubieniec, nie opuszcza swojej oblubie
nicy i nikt mu nie przypisuje innej.
Do was mówi Apostoł, do was, którzy jesteście ze
brani spośród wszystkich narodów, to jest do Kościoła
Chrystusa, do Jego członków, do Jego Ciała, do Jego
Oblubienicy: „Znoście siebie wzajemnie w miłości, usi
łujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, jaką jest
pokój”.
Zobaczcie, że tam gdzie nakazał, abyśmy się wzajem
nie znosili, wprowadził miłość, a tam gdzie nakazał dą
żenie do jedności, wskazał więź pokoju. Takim jest dom
Boży, wzniesiony z żywych kamieni; ojciec rodziny z ra
dością w nim mieszka, a ruina spowodowana przez po
działy nie powinna zasmucać jego oczu.
r

R esponsorium

D z 15, 8-9; 11, 18

Bóg, który zna serca, t dał poganom Ducha Świę
tego tak samo, jak nam. * Nie zrobił żadnej różnicy
między nami a nimi, / oczyszczając przez wiarę ich serca. /
Alleluja.
K. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia,
aby żyli. W. Nie zrobił.
W.

Modlitwa jak w Jutrzni.

Sobota
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JUTR ZNIA
C z y t a n ie

R z 14, 7-9

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla
siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i po
wrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad
żywymi.
R espo nso rium

k r ó tk ie

Bóg wskrzesił Chrystusa. * Alleluja, alleluja, w . Bóg
wskrzesił. K. i wszystko poddał pod Jego stopy. w . Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Bóg wskrzesił.
Ant. do pieśni Zachariasza Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni * aż do skończenia świata. / Alleluja.
K.

Prośby

Ochrzczeni w Duchu Świętym, razem z wszystkimi chrześ
cijanami uwielbiajmy Pana i zanośmy do Niego nasze
prośby:
Jezu, nasz Panie, uświęcaj nas w Duchu.
Ześlij nam Ducha Świętego,
abyśmy wyznawali wobec ludzi, że jesteś naszym
Królem i Panem.
Wlej w nasze serca szczerą życzliwość,
abyśmy darzyli się nawzajem braterską miłością.
Niech Twoja łaska ożywia serca wiernych,
aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.
Daj nam moc Ducha Świętego,
— niech nas umacnia i leczy nasze rany.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy
obchód świąt wielkanocnych, * przy Twojej pomocy
zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez na
szego Pana.
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Modlitwa przedpołudniowa
Czy ta n ie

Rz 5, 10-11

Jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani
z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi. Alleluja.

Modlitwa południowa
1 Kor 15, 20-22
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła
śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwsta
nie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystu
sie wszyscy będą ożywieni.

Czytanie

K. Uradowali się uczniowie. Alleluja,

w. Gdy ujrzeli Pana. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa
Czytanie

2 Kor 5, 14-15

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że
skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.
A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co
żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał.
K. Zostań z nami, Panie. Alleluja,
w. Bo ma się ku wieczorowi. Alleluja.
Modlitwa jak w Jutrzni.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Uroczystość
I N IE S Z P O R Y

H ymn

1 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2 Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3 Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4 Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wiej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
5 Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
6 Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Psalm odia

ant. Gdy się wypełniły dni Pięćdziesiątncy,*
1
wszyscy uczniowie byli zgromadzeni na tym samym miej
scu. / Alleluja.
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Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Gdy się wypełniły dni Pięćdziesiątnicy, / wszyscy
uczniowie byli zgromadzeni na tym samym miejscu. /
Alleluja.
2 ant. Ukazały się Apostołom języki jakby z ognia, *
które się rozdzieliły, / i na każdym z nich spoczął Duch
Święty. / Alleluja.
Psalm 147, 1-11
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.
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Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.
Ant. Ukazały się Apostołom języki jakby z ognia,
które się rozdzieliły, / i na każdym z nich spoczął Duch
Święty. / Alleluja.
3 ant. Duch, który od Ojca pochodzi, * otoczy Mie
chwałą. / Alleluja.
Pieśń
Ap 15, 3-4
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, f
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest Święty.
Przyjdą wszystkie narody f
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Ant. Duch, który od Ojca pochodzi, otoczy Mnie
chwałą. / Alleluja.
Rz 8, 11
Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrze
sił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa
z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała
mocą mieszkającego w was swego Ducha.
C z y t a n ie
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R esponsorium

k rótkie

Duch Pocieszyciel. * Alleluja, alleluja, w . Duch.
K. Wszystkiego was nauczy, w. Alleluja, alleluja. K. Chwa
ła Ojcu. W. Duch.
Ant. do pieśni Maryi Przybądź, Duchu Święty, *
napełnij serca swoich wiernych / i zapal w nich ogień
swojej miłości, / bo Ty jednoczysz we wspólnej wierze
różne narody. / Alleluja.
k.

Prośby

Z radością uwielbiajmy Boga, który po wypełnieniu się
dni Pięćdziesiątnicy zesłał na Apostołów Ducha Świę
tego, i zanośmy do Niego pokorne błagania:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Panie, Ty na początku stworzyłeś niebo i ziemię, a gdy
nadeszła pełnia czasów, odnowiłeś wszystko w Chry
stusie,
przez swego Ducha nieustannie odnawiaj świat i pro
wadź go do zbawienia.
Ty dałeś Adamowi tchnienie życia,
ześlij swego Ducha, aby żyjąc w Kościele, był źródłem
życia dla świata.
Obdarz wszystkich ludzi światłem swego Ducha i roz
prosz mroki naszych czasów,
miłością pokonaj nienawiść, ból przemień w radość,
daj światu upragniony pokój.
Rozlej na całą ludzkość żywą wodę Ducha, tryskającą
z boku Chrystusa,
niechaj uwolni naszą ziemię od wszelkich cierni
grzechu.
Ty przez Ducha Świętego prowadzisz ludzi do życia
w chwale wiecznej,
daj przez Niego naszym zmarłym pełnię miłości.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby ob
chód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, f
spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone naro
dy, * aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę.
Przez naszego Pana.
W E Z W A N IE

Ant. Alleluja. Duch Pański napełnił okrąg ziemi, /
przyjdźcie, pokłońmy się Jemu. / Alleluja.
Gdy oficjum jest śpiewane:

Ant. Alleluja. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. /
Alleluja. Śpiewajmy Bogu naszemu. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Hymn

1 Światło jasne i potężne,
Coś zesłało z nieba płomień
Apostołom Chrystusowym,
Ty napełniasz nasze myśli
I wzbogacasz zdolność mowy.
2 Ty, coś darem jest i dawcą,
Wszelkim dobrem dusz człowieczych,
Przybądź, o Pocieszycielu,
Namaść serca, rządź językiem,
Aby wspólnie Cię chwaliły.
3 My, synowie niegdyś grzechu,
Teraz zaś dziedzice łaski,
Będąc nowym już stworzeniem
Dzisiaj, Duchu, Cię prosimy,
Abyś miłość w nas zapalił.
4 Tyś jest Ojcem miłosierdzia,
Więc uwolnij nas od winy;
Odrodzonym przez Chrystusa
Udziel szczęścia i wesela
W doskonałej pełni życia. Amen.
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P sa l m o d ia

1 ant. Duch Boży tchnie tam, gdzie zechce, * i słyszysz
głos Jego, / lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd
podąża. / Alleluja.
Psalm 104

I
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Niebo rozpostarłeś jak namiot, *
komnaty swe wzniosłeś nad wodami,
Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
Umocniłeś fundamenty ziemi, *
nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
Musiały uciekać wobec Twojej groźby, *
na grzmot Twego głosu wpadły w przerażenie.
Wzniosły się nad górami, opadły w doliny, *
na miejsce, które im wyznaczyłeś.
Granicę zakreśliłeś, której nie przekroczą, *
nigdy nie wrócą, aby zalać ziemię.
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
które pośród gór się sączą.
Poją one wszelkie zwierzęta polne, *
w nich dzikie osły gaszą swe pragnienie.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i śpiewa pośród gałęzi.
Ant. Duch Boży tchnie tam, gdzie zechce, / i słyszysz
głos Jego, / lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd
podąża. / Alleluja.

Godzina czytań

799

2 ant. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, * jakby
uderzenie gwałtownego wichru. / Alleluja.
II
Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
Każesz rosnąć trawie dla bydła *
i roślinom, by człowiekowi służyły.
Aby z ziemi dobywał chleba *
i wina, co rozwesela serce człowieka,
By rozpogadzać twarze oliwą, *
a chlebem krzepić ludzkie serca.
Wody do syta mają drzewa Pańskie, *
cedry Libanu, które On zasadził.
Tam ptactwo zakłada gniazda, *
na cyprysach są domy bocianów.
Wysokie góry dla kozic, *
kryjówką borsuków są skały.
Tyś stworzył księżyc, żeby czas wskazywał, *
słońce zna porę swojego zachodu.
Gdy mrok sprowadzasz i noc nastaje, *
w niej wszelki leśny zwierz krąży.
Młode lwy ryczą za łupem, *
domagają się żeru od Boga.
Gdy słońce wzejdzie, wracają *
i kładą się w swych legowiskach.
Człowiek wychodzi do swej pracy, *
do trudu swego aż do wieczora.
Ant. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, / jakby
uderzenie gwałtownego wichru. / Alleluja.
3 ant. Wszystko stwarzasz, Panie, * napełniając swym
Duchem / i odnawiasz oblicze ziemi. / Alleluja.
III
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! |
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
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Oto jest morze, ogromne i szerokie, f
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.
Tamtędy płyną okręty *
i Lewiatan, który z morzem igra.
Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
Gdy skryjesz swe oblicze, ogarnia je niepokój, t
a kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Drży ziemia, gdy na nią patrzy, *
gór dotknie, a one dymią.
Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
Niech znikną z ziemi grzesznicy f
i niech już więcej nie będzie występnych. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
Ant. Wszystko stwarzasz, Panie, napełniając swym
Duchem / i odnawiasz oblicze ziemi. / Alleluja.
K. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Alleluja,
w. Ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę.
Alleluja.
I C zy tanie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

8, 5-27

Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi
Bracia, ci którzy żyją według ciała, dążą do tego,
czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do
tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi
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do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to
dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporząd
kowuje się bowiem Prawu Bożemu ani nawet nie jest do
tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podo
bać się nie mogą.
Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według D u
cha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto
nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wpraw
dzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch
jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A je
żeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z mar
twych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy
żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha
uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha nie
woli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać:
„Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga,
a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można
stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.
Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się
synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane mar
ności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który
je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolo
ne z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale
dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko
ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary
26 L.G II
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Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy ocze
kując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała.
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś,
której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak
można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda?
Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to
z wytrwałością tego oczekujemy.
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który
przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się
za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
R espon sorium

Ga 4, 6; 3, 26; 2 T m 1 ,7

w. Na dowód tego, f że jesteśmy synami, / dzięki
wierze w Jezusa Chrystusa, * Bóg wysłał do serc naszych
Ducha Syna swego, / który woła: Abba, Ojcze. / Alleluja.
K. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości,
i trzeźwego myślenia, w. Bóg.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 3, 17, 1-3)
Zesłanie Ducha Świętego
Pan, dając swoim uczniom władzę odradzania ludzi
w Bogu, rzekł im: „Idźcie i nauczajcie wszystkie naro
dy, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”.
Już przez proroków obiecał wylać w czasach ostatecz
nych tego Ducha na sługi i służebnice swoje, aby proroko
wali. Dlatego Duch zstąpił także na Syna Bożego, który
stał się Synem Człowieczym, wraz z Nim przyzwyczajając
się do przebywania wśród ludzi, do zamieszkania wśród
nich i do spoczywania na tych, którzy są dziełem rąk
Bożych, aby spełnić w nich wolę Ojca i zastarzałych
w grzechu odrodzić do nowego życia w Chrystusie.

Godzina czytań

803

Po wniebowstąpieniu Pana, jak to podaje święty Łu
kasz, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów Duch
Święty, który ma władzę nad wszystkimi narodami, aby
wprowadzić je do Życia i aby otworzyć Nowe Przymierze.
Dlatego wszystkimi językami śpiewali oni wspólnie hymn
ku chwale Boga, a Duch Boży łączył w jedno oddalone od
siebie ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze wszy
stkich narodów.
Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako
Pocieszyciela, aby nas przygotował dla Boga. Jak bez
wody nie da się zaczynić suchej mąki i wyrobić z niej
jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać
się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przy
chodzi z nieba. Jak zeschnięta ziemia nie wyda plonu bez
wilgoci, tak my, którzy byliśmy suchym drzewem, nie
wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z woli
niebios.
Nasze ciała przez obmycie w wodzie chrztu otrzymały
dar jedności, dzięki któremu staną się niezniszczalne, du
sze zaś zjednoczył Duch Święty.
Na Panu spoczął Duch Boga, „Duch mądrości i ro
zumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga” .
Pan zaś tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios
Pocieszyciela na całą ziemię, tam właśnie, „gdzie szatan,
wedle słów Zbawiciela, spadł z nieba jak błyskawica”. Ta
ożywcza rosa Boża jest nam konieczna, abyśmy nie zostali
spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak mamy oskarży
ciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył Duchowi
Świętemu swoją własność, to jest człowieka, który wpadł
w ręce zbójców. Nad nim sam się wzruszył, opatrzył jego
rany i za niego dał dwa królewskie denary. A my, którzy
otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis Ojca,
i Syna mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony
zwrócić naszemu Panu.
R esponsorium

Dz 2, 1-2

W. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, f znajdowali

się wszyscy razem na tym samym miejscu. / Nagle dał się

804

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

słyszeć z nieba szum, * Jakby uderzenie gwałtownego
wiatru, / i napełnił cały dom. / Alleluja.
K. Gdy uczniowie byli zgromadzeni razem, nagle spadł
na nich szum z nieba. w. Jakby.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA

H ymn

1 Oto przez czasu obroty
Powraca święto radosne,
Kiedy na uczniów Chrystusa
Zstępuje Duch Pocieszyciel.
2 Przyszedł w postaci płomienia
I w drżących ognia językach,
Aby usprawnić ich słowa,
Rozpalić serca miłością.
3 Pogan ogarnia zdumienie,
Bo każdy słyszy swą mowę,
Tych zaś, co Ducha są pełni,
Przenika żar uniesienia.
4 Wtedy dokonał się okres
Paschalnych dni i tajemnic;
Nowe zaczęły się czasy,
Gdy Prawo moc utraciło.
5 Panie i Boże najlepszy,
Pokornie Ciebie prosimy:
Natchnij nas Duchem zesłanym
I udziel nam Jego darów.
6 Tyś nasze serca namaścił,
Napełnił łaski bogactwem,
Teraz więc odpuść nam grzechy
I życiem obdarz spokojnym.
7 Daj poznać, Duchu Najświętszy,
Przez Ciebie Ojca i Syna,
Wiarę w nas wszystkich umocnij,
Że tchnieniem jesteś Obydwu. Amen.
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1 ant. O Panie, jak dobry i pełen słodyczy * jest Duch
Twój, który w nas przebywa. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Źródła i wszystko, co żyje w wodach, * hymn
śpiewajcie Bogu. / Alleluja.
3 ant. Apostołowie wysławiali różnymi językami *
wielkie dzieła Boże. / Alleluja.
5, 30-32
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego stra
ciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na
prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelo
wi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu
świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg
udzielił tym, którzy są Mu posłuszni.
C z y t a n ie

Dz

R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. *
Alleluja, alleluja, w. Wszyscy. K. I zaczęli przemawiać,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Wszyscy.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Weźmijcie Ducha Świę
tego, * którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. /
Alleluja.
P rośby

Z niewzruszoną nadzieją błagajmy Chrystusa Pana, który
zjednoczył swój Kościół w Duchu Świętym:
Panie, odnów oblicze ziemi.
Panie Jezu, gdy byłeś podwyższony na krzyżu, wylałeś
z Twego boku strumień żywej wody,
ześlij nam swego Ducha Ożywiciela.
Panie Jezu, gdy zostałeś otoczony chwałą na prawicy
Bożej, udzieliłeś uczniom Daru Ojca,
ześlij Ducha Świętego, aby kształtował nową ziemię.
Panie Jezu, Ty dałeś Apostołom władzę odpuszczania
grzechów mocą Twego Ducha,
zniwecz wszelki grzech na świecie.
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Panie Jezu, Ty obiecałeś, że Duch Święty nauczy nas
wszystkiego i przypomni nam wszystko, co powiedziałeś,
ześlij Ducha, aby oświecał naszą wiarę.
Panie, odnów oblicze ziemi.
Panie Jezu, Ty obiecałeś posłać Ducha Prawdy, aby dawał
o Tobie świadectwo,
ześlij Ducha, aby nas uczynił Twoimi wiernymi świad
kami.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz
swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, f ześlij
dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach
wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach
głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
H ymn

1 Już Chrystus wstąpił do nieba
I tam, skąd przyszedł, powrócił,
A jako dar obiecany
Od Ojca Ducha posyła.
2 I dziś o trzeciej godzinie
Szum wichru ziemię napełnia,
Nadejście Boga zwiastując
Modlącym się Apostołom.
3 Ze wspólnej z Ojcem światłości
Zabłysnął Płomień wszechmocny,
By d usze uczniów Chrystusa
Napełnić słowem ognistym.
4 O przyjdź już, Duchu Najświętszy,
I przemień serca w ołtarze,
Niech będą Twoim mieszkaniem
Przyozdobionym cnotami.

Modlitwa w ciągu dnia
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5 Niech w Tobie Ojca poznamy
I Syna Jemu równego;
Umocnij wiarę nas wszystkich,
Że jesteś tchnieniem Obydwu. Amen.
Ant. Duch Święty, posłany przez Ojca, * przeniknął
w sposób niewidzialny serca Apostołów. / Alleluja.
Modlitwa południowa
Hym n

s

.

734.

Ant. Pomnóż w nas, Panie, wiarę w Ciebie * i zawsze
nas oświecaj światłem Ducha Świętego. / Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
Hym n

s

.

735.

Ant. To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca
waszego, który przez was mówi. / Alleluja.
Psa lm o d ia
W jednej z tych Godzin odmawia się poniższe psalmy:

Psalm 118
1
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.
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Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
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, f
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, f
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.
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.

Modlitwa w ciągu dnia
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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, f
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.
W innych Godzinach psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Duch Święty posłany przez Ojca, * przeniknął
w sposób niewidzialny serca Apostołów. / Alleluja.
1 Kor 12, 13
Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby
stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.
K. Duch Pocieszyciel. Alleluja.
W. Nauczy was wszystkiego. Alleluja.
C zy tan ie

Modlitwa południowa
Ant. Pomnóż w nas, Panie, wiarę w Ciebie * i zawsze
nas oświecaj światłem Ducha Świętego. / Alleluja.
C zy tanie

T t 3, 5b-7

Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawia
jące w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy uspra
wiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami
życia wiecznego.
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K.
W.

Duch Święty was nauczy. Alleluja.
Wszystkiego, co wam powiedziałem. Alleluja.

Modlitwa popołudniowa

Ant. To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca
waszego, który przez was mówi. / Alleluja.
2 Kor 1, 21-22
Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami
w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas
pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
K. Apostołowie mówili rozmaitymi językami. Alleluja,
w. I wysławiali wielkie dzieła Boże. Alleluja.
C zy tan ie

Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, niech zajaśnieje nad
nami blask Twojej chwały, * a Chrystus, Światłość ze
Światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca
odrodzonych dzięki Twojej łasce. Przez Chrystusa, Pana
naszego.
II NIESZPORY
H ymn

1 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
2 Pocieszycielem jesteś zwan
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
3 Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
4 Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wiej

II Nieszpory
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I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
5 Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
6 Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Psa lm o d ia

1 ant. Duch Pański * napełnił okrąg ziemi. / Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
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: f
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.
Ant. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. / Alleluja.
2 ant. Umocnij, Boże, to czego dokonałeś, * czyniąc
z nas Twoją świątynię, / w której mieszka Duch Święty. /
Alleluja.

812

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Psalm 114
Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Ant. Umocnij, Boże, to czego dokonałeś, / czyniąc
z nas Twoją świątynię, / w której mieszka Duch Święty. /
Alleluja.
3 ant. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym *
i zaczęli przemawiać. / Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszy
stkie Alleluja, tak, jak to podano. W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń por. Ap 19, lc-2a. 5b-7
Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(w . Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe,
w . Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(w . Alleluja)

II Nieszpory
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którzy się Go boicie, wielcy i mali.
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(w. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(w. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła,
w. Alleluja (alleluja).
Ant. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
i zaczęli przemawiać. / Alleluja.
r-

Ef 4, 3-6

C zy t a n ie

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką
jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście
wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg
i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi,
przez wszystkich i we wszystkich.
Responsorium

kró tk ie

Duch Pański napełnił okrąg ziemi. * Alleluja, alle
luja. w. Duch Pański. K. Ten, który ogarnia wszystko,
zna każdą mowę. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Duch Pański.
Ant. do pieśni Maryi Dzisiaj się wypełniły dni Pięć
dziesiątnicy; * dzisiaj Duch Święty objawił się uczniom w
płomieniach ognia i udzielił im swoich charyzmatów; / po
słał ich na cały świat, aby nauczali i dawali świadectwo; /
kto uwierzy i chrzest przyjmie, ten będzie zbawiony. /
Alleluja.
K.
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P rośby

Z radością módlmy się do Boga Ojca, który przez Chry
stusa zgromadził swój Kościół, i błagajmy Go:
Ducha Świętego ześlij na swój Kościół.
Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich
ludzi, naznaczonych we chrzcie imieniem Chrystusa,
spraw, aby wierzący mieli jedno serce i jednego ducha.
Ty napełniłeś Duchem Świętym całą ziemię,
wspomagaj wszystkich ludzi, aby budowali ten świat
w sprawiedliwości i pokoju.
Panie Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty pragniesz zgro
madzić w jednej wierze swe rozproszone dzieci,
oświeć całą ziemię łaską Ducha Świętego.
Ty przez Ducha Świętego wszystko odnawiasz,
daj zdrowie chorym, pociechę strapionym, a wszy
stkich obdarz zbawieniem.
Ty mocą Ducha wskrzesiłeś z martwych swojego Syna,
obdarz wiecznym życiem nasze śmiertelne ciała.
Ojcze nasz.
M odlitw a ja k w Jutrzni.
N a zakończenie G odziny, jeśli jest obecny kapłan lub d ia 
kon, mówi:

Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja,
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Koniec O kresu W ielkanocnego

C Z Ę Ś C I STA ŁE LITU R G II G O D Z IN
NA W IELKI P O S T
I O K R E S W IELK A N O C N Y

W E Z W A N IE
Wezwanie stanowi początek codziennej modlitwy liturgicz
nej, dlatego odm awia się je albo przed G odziną czytań, albo
przed Jutrznią, w zależności od tego, która z tych G odzin jest
pierwszą modlitwą dnia.

Przewodniczący - Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy - A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Następnie odm awia się psalm 95 wraz z antyfoną, na spo
sób responsoryjny, tzn. najpierw recytuje się antyfonę, potem się
ją powtarza i znów się pow tarza po każdej strofie psalmu.
W oficjum odm aw ianym przez jedną tylko osobę m ożna
antyfonę recytować tylko na początku psalmu i już jej nie p o 
wtarzać po każdej strofie.
Antyfony W ezwania na T riduum Paschalne, uroczystości
i święta znajdują się w Tekstach okresowych lub w Tekstach
wspólnych albo w Tekstach o świętych.
We wspomnienia świętych antyfonę Wezwania, jeśli nie ma
własnej, m ożna wziąć dowolnie z Tekstów wspólnych albo z bie
żącego dnia tygodnia.
W niedziele i dni powszednie Wielkiego Postu od Środy
Popielcowej do soboty 5 tygodnia włącznie:

Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był ku
szony i ukrzyżowany.
Albo:

Słuchajcie dzisiaj głosu Pana, / otwórzcie serca na Jego
wołanie.
W Wielkim Tygodniu, od Niedzieli Męki Pańskiej do Wiel
kiego Czw artku włącznie:

Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / który dla nas był ku
szony i ukrzyżowany.
W niedziele i dni powszednie Okresu W ielkanocnego do
W niebowstąpienia Pańskiego wyłącznie:

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. / Alleluja.
W dniach między W niebowstąpieniem Pańskim a Niedzielą
Zesłania D ucha Świętego:

Uwielbiajmy
Chrystusa Pana, / który nam obiecał
rDucha Świętego. / Alleluja.
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Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co
«dziś» się nazywa (Hbr 3, 13)
(Wygłasza się i pow tarza antyfonę)

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
(powtarza się antyfonę)

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.
(powtarza się antyfonę)

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, f
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
(powtarza się antyfonę)

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.
(powtarza się antyfonę)

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło f
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.
(powtarza się antyfonę)

Wezwanie
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Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
(powtarza się antyfonę)
Zam iast psalmu 95 m ożna odmówić psalm 100 lub 67 albo
24. Jeśli jeden z tych psalmów znajduje się w oficjum danego
dnia, należy go zastąpić psalmem 95.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa
(św. Atanazy)
(Wygłasza się i pow tarza antyfonę)

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
(powtarza się antyfonę)

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
(powtarza się antyfonę)

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, |
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, f
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
(powtarza się antyfonę)

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
(powtarza się antyfonę)
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Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posiane jest do pogan
(Dz 28, 28)
(Wygłasza się i pow tarza antyfonę)

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.
(powtarza się antyfonę)

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, f
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
(powtarza się antyfonę)

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.
(powtarza się antyfonę)

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
(powtarza się antyfonę)

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na
wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)
(Wygłasza się i powtarza antyfonę)

Wezwanie
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Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
(powtarza się antyfonę)

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, f
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
(powtarza się antyfonę)

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
(powtarza się antyfonę)

Bramy, podnieście swe szczyty, |
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” f
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
(powtarza się antyfonę)

Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
(powtarza się antyfonę)

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
(powtarza się antyfonę)
Jeśli psalm W ezwania ze swoją antyfoną m a poprzedzać
Jutrznię, m ożna go opuścić ze słusznej przyczyny.
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K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

w. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. (O. W. Alleluja.)
Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
H ymn

Po W ezw aniu lub pow yższych tekstach następuje o d p o 
wiedni hym n.
H ym n na niedziele i dni powszednie p o d an o na początku
każdego okresu liturgicznego.
H ym n na uroczystości lub święta znajduje się w T ekstach
własnych lub w T ekstach wspólnych.
W e w spom nienia świętych, jeśli nie m ają hym nu własnego,
m ożna go dow olnie w ybrać albo z T ekstów wspólnych, albo
z bieżącego dnia tygodnia.
Psa l m o d ia

Po hym nie następuje p salm o d ia sk ład ająca się z trzech
psalm ów lub ich części w raz z odpow iednim i antyfonam i.
W ciągu T rid u u m Paschalnego, w dni O ktaw y W ielkanocy,
w uroczystości i święta psalm y i an tyfony są własne.
W niedziele i dni powszednie psalm y w raz z antyfonam i
bierze się z psałterza. Niedziele W ielkanocne mają własne anty
fony zaznaczone w T ekstach okresow ych.
We w spom nienia świętych odm aw ia się psalm y z a n ty fo 
nami z bieżącego dnia tygodnia z psałterza, chyba że te w sp o m 
nienia m ają własne psalm y lub antyfony.
W erset

Przed czytaniam i o dm aw ia się werset, który stanowi przej
ście od m odlitew nej psalm odii do słuchania słowa Bożego.
Werset p o d a n o przed pierwszym czytaniem.

C zytania
C zytania są dwa. Pierwsze jest biblijne z własnym responsorium. To czytanie jest podane w Tekstach okresowych. W u ro 
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czystości i święta czytanie i responsorium jest pod ane w T ek 
stach własnych lub wspólnych.
Uroczystości, święta i w spom nienia świętych m ają drugie
czytanie, hagiograficzne, p o d an e pod odpow iednią d atą. W p o 
zostałych oficjach drugie czytanie stanow ią teksty Ojców K o ś
cioła lub innych pisarzy kościelnych i są p odane w tym sam ym
miejscu co czytania biblijne. M ożn a się też posługiwać innym
lekcjonarzem zatw ierdzonym przez konferencję episko patu. Po
drugim czytaniu następuje odpow iednie responsorium .

H ymn CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY
W dni O k ta w y W ielkano cy , w N iedziele W ielk an o c n e,
w uroczystości i święta po drugim czytaniu i jego responsorium
następuje hymn:

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym
głoszą pieniem:
r
r
r
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
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Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.
* Następującą część hym nu m ożna według uznania opuścić.

Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi,
i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.
Albo w wersji ludowej:

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy,
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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
otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zabrzmi 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!
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* N astępującą część hym nu m o żn a według uznania opuścić.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco 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.
M o d l it w a k o ń c o w a

Po hymnie Ciebie, Boże, chwalimy, lub gdy go nic ma, po
drugim responsorium o dm aw ia się m odlitw ę końcow ą, którą
w zależności od ro d z aju oficjum p o d a n o alb o w T ek stach
okresow ych, albo w T ekstach własnych lub wspólnych.
Przed tą m odlitw ą mówi się M ó dlm y się, a na jej z a k o ń 
czenie należy dodać:
Jeśli m odlitw a jest zw rócona do Ojca:

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Sy
na, f który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Jeśli jest zw rócona do Ojca, lecz na jej końcu jest w spo
m niany Syn:

Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę
tego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Jeśli jest zw rócona do Syna:

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
N a zakończenie m odlitwy wszyscy odp ow iad ają:

Amen.
Następnie, przynajmniej we wspólnym odpraw ianiu oficjum,
dodaje się:

Jutrznia
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K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.
W dłuższym odpraw ianiu Wigilii niedzielnej lub uroczy
stości, po drugim responsorium odmawia się pieśni i czyta się
Ewangelię, jak to podano w D od atk u na s. 1787. Następnie
dodaje się hymn Ciebie, Boże, chwalimy i modlitwę końcową.
Jeżeli Godzinę czytań odpraw ia się bezpośrednio przed j a 
kąś inną G odziną (np. Jutrznią), wtedy na początku Godziny
czytań m ożna odmówić hymn tej następującej Godziny. Na
końcu Godziny czytań opuszcza się modlitwę i wersety k oń 
cowe (Błogosławmy Panu), a na początku następującej Godziny
nie odmawia się wersetu Boże, wejrzyj... i Chwała Ojcu...
JU T R Z N IA
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu. Jak była na początku. (O. W. Alleluja.)
Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
H ymn
Następuje odpowiedni hymn.
Hymn na niedziele i dni powszednie oraz na dni Oktawy
Wielkanocy podano na początku danego okresu liturgicznego.
Hymn na Triduum Paschalne, uroczystości i święta znaj
duje się w Tekstach własnych lub wspólnych.
We wspomnienia świętych, jeśli nie ma hymnu własnego,
można go dowolnie wybrać albo z Tekstów wspólnych, albo
z bieżącego dnia.
Ps a l m o d ia
Po hymnie następuje psalmodia. Składa się ona z jednego
psalmu porannego, pieśni ze Starego Testam entu oraz z psal
mu pochwalnego. Wymienione części psalmodii odm awia się
z odpowiednimi antyfonami.
W niedziele i dni powszednie odmawia się psalmy i pieśń
z psałterza i tam się znajdują ich anty fony. Niedziele Wielkiego
Postu i Okresu W ielkanocnego oraz dni powszednie Wielkiego
Tygodnia i Okresu W ielkanocnego mają antyfony własne.
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W dni O ktaw y W ielkanocy, w uroczystości i święta bierze się
psalm y i pieśń z I niedzieli psałterza, an ty fo n y zaś z T e k 
stów własnych lub wspólnych.
We w spom nienia świętych odm aw ia się psalm y, pieśń i a n 
tyfony z bieżącego dnia, chyba że te w spom nienia m ają psalm y
lub antyfony własne.
Po ukończeniu psalmodii następuje czytanie krótkie lub dłuższe.
C z y t a n ie k r ó t k ie

C zytanie na niedziele i dni powszednie Wielkiego P ostu
i O kresu W ielkanocnego znajduje się w Tekstach okresow ych.
W uroczystości i święta czytanie p o d a n o w T ekstach w łas
nych lub wspólnych.
We w spom nienia świętych czytanie krótkie bierze się albo
z T ekstów wspólnych, albo z bieżącego dnia, chyba że p o d a n o
czytanie własne.
C z y t a n ie d ł u ż sz e

M ożna też, szczególnie w oficjum odpraw ianym z ludem, wy
brać czytanie dłuższe, zgodnie z nr 46 Ogólnego wprowadzenia.
Jeżeli okoliczności za tym przem aw iają, w oficjum o d p ra 
wianym z ludem m ożn a wygłosić k ró tk ą homilię wyjaśniającą
czytanie.
O d po w ie d ź n a sło w o boże

Po czytaniu lub homilii, jeżeli się odbyła, m o żn a zachow ać
chwilę milczenia.
P o n a d to w ykonuje się śpiew responsoryjny, czyli responsorium krótkie, które znajduje się tam , gdzie p o d a n o czytanie.
Z am iast tego responsorium m o żn a w ykonać inny śpiew te
go sam ego rodzaju, zatw ierdzony do tego celu przez konferencję
episkopatu.
P ieśń z e w a n g e l ii

N astępnie odm aw ia się pieśń z Ewangelii z o dpow iednią
antyfoną.
A ntyfonę do pieśni Z ach ariasza bierze się z T ekstów o k re so 
wych. Przy obch odach świętych, jeśli nie m ają antyfony własnej,
bierze się ją z T ekstów w spólnych, a we w spom nienia świętych
albo z T ekstów wspólnych, albo z dn ia bieżącego.

Jutrznia

Pieśń Zachariasza
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Łk 1, 68-79

Mesjasz i Jego poprzednik
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 tntoógi,
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.
Ten werset Chwała Ojcu mówi się na końcu wszystkich
pieśni, chyba że wyraźnie podano inaczej.
Pow tarza się antyfonę.
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P rośby o u św ię c e n ie d n ia i pr a c y

Po skończeniu pieśni Z ach ariasza o d m aw ia się prośby.
Prośby na niedziele i dni pow szednie p o d a n o w T ekstach
okresow ych.
Prośby na T rid u u m Paschalne, na dni O ktaw y W ielkanocy
oraz na uroczystości i święta znajdują się w Tekstach własnych
lub wspólnych.
We w spom nienia świętych prośby bierze się albo z T ekstów
wspólnych, albo z bieżącego dnia, ch yba że są własne.
Po tych p rośb ach wszyscy o d m aw iają M odlitw ę P ańską.
M o żn a ją poprzedzić k ró tk im w prow adzeniem , ja k to p o d a n o
na s. 1812.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Po Ojcze nasz o dm aw ia się m odlitw ę, której nie poprzedza
się wezwaniem M ó dlm y się. T a m od litw a końcow a znajduje się
w tekstach odpow iedniego dn ia liturgicznego. K ończy się ją
w sposób p o d an y na s. 826.
Jeśli k ap łan lub d iak o n przew odniczy oficjum, zw raca się do
wiernych ze słowami:

Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K . Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec
i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
r ■

M o żn a też użyć innej form uły błogosławieństwa, tak ja k we
M szy św.
Jeśli wierni m ają się rozejść, d o daje się wezwanie:

K . idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

Modlitwa w ciągu dnia
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O d Niedzieli Z m artw y ch w stan ia aż do 2 Niedzieli W ielka
nocnej włącznie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
W razie nieobecności k a p ła n a lub d ia k o n a oraz w oficjum
o dm aw ianym przez je d n ą tylko osobę kończy się tę G odzinę
słowami:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła
i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.
M O D LIT W A W C IĄ G U DNIA

czyli przedpołudniowa, południowa i popołudniowa

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
w. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku. (O. W. Alleluja.)
K.

B ezpośrednio potem o d m aw ia się hym n z odpow iedniej
G odziny, p o d an y na p o cz ątk u danego okresu liturgicznego.
We w spom nienia świętych nie robi się żadnej wzm ianki
o nich w wyżej w ym ienionych G odzinach.
P s a l m o d ia

P o hymnie następuje psalmodia z odpowiednimi anty fonami.
Psalmodia może być dwojaka: albo bieżąca, albo dodatkow a.
Psalm odia bieżąca składa się z trzech psalm ów albo ich
części i znajduje się w psałterzu p od właściwym dniem tygodnia.
Psalm odia d o d a tk o w a sk łada się zawsze z tych sam ych psal
mów, w ybranych spośród tzw. psalm ów gradualnych, s. 1229.
K to odm aw ia tylko je d n ą G odzinę w ciągu dnia, posługuje
się psalm odią bieżącą, naw et w święta.
Ci n atom iast, którzy od m aw iają więcej G odzin, biorą w je d 
nej z nich psalm y z psalm odii bieżącej, a w innych z dod atko w ej.
W uroczystości stosuje się we wszystkich trzech G odzinach
psalmy z psalm odii dodatkow ej, jeśli je d n a k ja k a ś uroczystość
w ypada w niedzielę, wtedy bierze się psalm y z I niedzieli w p sał
terzu, s. 850.
T rid u u m Paschalne, dni O ktaw y W ielkanocy oraz niektóre
uroczystości Pańskie m ają psalm y specjalnie wyznaczone.
W uroczystości antyfony są własne.
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Poza uroczystościam i bierze się an tyfo ny z odpow iedniego
okresu liturgicznego.
C z y t a n ie

Po psalm odii następuje krótkie czytanie.
C zytanie na niedziele i dni pow szednie W ielkiego Postu
i O kresu W ielkanocnego p o d a n o w T ekstach okresow ych.
W uroczystości i święta czytanie bierze się z T ekstów w łas
nych lub wspólnych.
Po czytaniu m ożna zachow ać chwilę milczenia, po czym
następuje werset, który znajduje się tam , gdzie czytanie.
M o d l it w a k o ń c o w a

Po wersecie odm aw ia się m odlitw ę z odpow iedniego dnia,
przed k tó rą mówi się Módlmy się, a na zakończenie dodaje się:
Jeśli m odlitw a jest skierow ana do Ojca:

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Jeśli jest skierow ana do Ojca, lecz na jej końcu jest wymie
niony Syn:

Który żyje i króluje na wieki wieków.
Jeśli m odlitw a jest skierow ana do Syna:

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
N a zakończenie m odlitw y wszyscy o dpo w iadają:

Amen.
N astępnie, przynajmniej w oficjum o dp raw ian y m wspólnie,
dodaje się:
K .
W.

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
w. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku. (O. W. Alleluja.)
K.

H ymn
N astępuje odpow iedni hymn.
H ym n na niedziele i dni powszednie oraz na dni O ktaw y
W ielkanocy p o d a n o na początku danego okresu liturgicznego.

Nieszpory
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H ym n na T rid u u m Paschalne, uroczystości i święta znaj
duje się w T ekstach własnych lub wspólnych.
We w spom nienia świętych, jeśli nie m ają hy m nu własnego,
m o żna go dow olnie w ybrać albo z T ekstów w spólnych, albo
z bieżącego dnia.
Ps a l m o d ia

Po hym nie następuje psalm odia. Składa się o n a z dw óch
psalm ów lub ich części o raz z pieśni z Nowego T estam entu.
W ym ienione części psalm odii odm aw ia się z odpow iednim i antyfonam i.
W niedziele i dni pow szednie odm aw ia się psalm y i pieśń
z psałterza i tam się znajdują ich antyfony. Niedziele Wielkiego
Postu i O kresu W ielkanocnego oraz dni powszednie Wielkiego
T ygodnia i O kresu W ielkanocnego m ają antyfony własne.
W ciągu T rid u u m Paschalnego, w dni O ktaw y W ielkanocy,
w uroczystości i święta, psalm y, pieśń i antyfony bierze się z
T ekstów własnych lub wspólnych.
We w spom nienia świętych odm aw ia się psalm y, pieśń
i antyfony z bieżącego dnia, chyba że te w spom nienia m ają
psalmy lub antyfony własne.
Po ukończeniu psalm odii następuje czytanie k rótkie łub
dłuższe.
C z y t a n ie k r ó t k ie

C zytanie na niedziele i dni pow szednie Wielkiego P ostu
i O kresu W ielkanocnego znajduje się w T ekstach okresow ych.
W uroczystości i święta czytanie p o d a n o w T ekstach w ła
snych lub wspólnych.
We w spom nienia świętych czytanie krótkie bierze się albo
z Tekstów wspólnych, albo z bieżącego dnia, chyba że p o d a n o
czytanie własne.
C z y t a n ie d łu ższe

M o żna też, szczególnie w oficjum o dpraw ianym z ludem ,
w ybrać czytanie dłuższe, zgodnie z nr 46 O gólnego w p ro w a
dzenia.
Jeżeli okoliczności za tym przem aw iają, w oficjum o d p r a 
wianym z ludem m ożna wygłosić k ró tk ą homilię w yjaśniającą
czytanie.
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O d po w ie d ź na sło w o boże

Po czytaniu lub homilii, jeżeli się odbyła, m o żn a zachow ać
chwilę milczenia.
P o n a d to p o d a n o śpiew responsoryjny, czyli responsorium
krótkie, które znajduje się tam , gdzie czytanie.
Z am iast tego responsorium m o żn a w ykonać inny śpiew tego
sam ego rodzaju, zatw ierdzony do tego celu przez konferencję
episkopatu.
P ieśń z e w a n g e l ii

N astępnie odm aw ia się pieśń z Ewangelii z odpow iednią
antyfoną.
A ntyfonę do pieśni Najświętszej M aryi P anny bierze się
z T ekstów okresow ych. Przy o b c h o d a ch świętych, jeśli nie m a 
ją antyfony własnej, bierze się ją z T ekstów w spólnych, a we
w spom nienia świętych albo z T ekstów wspólnych, albo z bie
żącego dnia.

Pieśń Maryi

Łk 1, 46-55

Radość duszy w Bogu
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,

Nieszpory
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Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.
Pow tarza się antyfonę.
PROŚBY CZYLI BŁAGANIA WSTAWIENNICZE
Po zakończeniu powyższej pieśni odm aw ia się prośby, czyli
błagania wstawiennicze.
Prośby na niedziele i dni powszednie podano w Tekstach
okresowych.
Prośby na uroczystości i święta znajdują się w Tekstach
własnych lub wspólnych.
We wspom nienia świętych prośby bierze się albo z T ek
stów wspólnych, albo z bieżącego dnia, chyba że są własne.
Po tych prośbach wszyscy odm aw iają M odlitw ę Pańską,
czyli Ojcze nasz, s. 830. M ożna ją poprzedzić krótkim w pro
wadzeniem, jak to podano na s. 1812.
Po Ojcze nasz odm aw ia się m odlitw ę, której nie poprzedza
się wezwaniem M ódlm y się. Ta m odlitw a końcow a znajduje się
w tekstach odpow iedniego dnia liturgicznego. K ończy się ją
w sposób podany na s. 826.
Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zw raca się do
wiernych mówiąc:

Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K . Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec
i Syn, i Duch Święty.
w. Amen.
M ożna też użyć innej form uły błogosławieństwa, tak jak we
Mszy św.
Jeśli wierni m ają się rozejść, dodaje się wezwanie:

K . Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
Od Niedzieli Zm artw ychw stania aż do 2 Niedzieli W ielka
nocnej włącznie oraz w II N ieszporach Niedzieli Zesłania D ucha
Świętego:

K . Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
w. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
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W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum
odm aw ianym przez jedną tylko osobę tę G odzinę kończy się
mówiąc:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła
i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.
M O D LITW A NA Z A K O Ń C Z E N IE DNIA
Patrz s. 1205.

PSA ŁTER Z
W U K Ł A D Z IE
C Z T E R O T Y G O D N IO W Y M

W Środę Popielcową i w następne dni odm aw ia się psalm y
z 4 tygodnia psałterza. W 1 niedzielę Wielkiego Postu rozpo
czyna się 1 tydzień psałterza. Po O ktaw ie W ielkanocy, to jest
w poniedziałek po 2 Niedzieli W ielkanocnej, rozpoczyna się o d 
m awianie psalm ów z 2 tygodnia psałterza.

T Y D Z IE Ń PIERWSZY

NIEDZIELA
I N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

PSALMODIA

1 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: Przyjmij nas, Panie, *
stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skru
szonym; / niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed
Tobą, Panie Boże, / aby się Tobie podobała.
5 niedziela Wielkiego Postu: Włożę moje prawo w ich
serce * i będę dla nich Bogiem, / oni zaś będą moim
ludem.
5 Niedziela Wielkanocna: Niech podniesione me rę
ce * będą jak ofiara wieczorna. / Alleluja.
Psalm 141, 1-9
Modlitwa w niebezpieczeństwie
1 wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki
anioła przed Bogiem (Ap 8, 4)
Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, *
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak
kadzidło, *
a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna.
Postaw, Panie, straż przy moich ustach *
i wartę przy bramie warg moich.
Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, *
do popełniania niegodziwych czynów,
Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, *
nie jadał ich potraw wybornych.
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Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawiedliwego, f
olejek występnego niech nigdy nie zdobi mej głowy, *
zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich złości.
A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, *
zrozumieli, jak łagodne były moje słowa.
Jak grudy rozoranej ziemi, *
tak będą rozrzucone ich kości nad Otchłanią.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, *
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.
Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, *
i od pułapek złoczyńców.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ten werset Chw ała Ojcu dodaje się na końcu wszystkich
psalm ów i pieśni, chyba że podano inaczej.
Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Przyjmij nas, Panie, /
stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skru
szonym; / niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed
Tobą, Panie Boże, / aby się Tobie podobała.
5 niedziela Wielkiego Postu: Włożę moje prawo w ch
serce / i będę dla nich Bogiem, / oni zaś będą moim ludem.
5 Niedziela Wielkanocna: Niech podniesione me rce bęą
jak ofiara wieczorna. / Alleluja.
2 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: W owym dniu będziesz
wzywał Pana * i On cię wysłucha, / zawołasz, a On ci
odpowie: Oto jestem.
5 niedziela Wielkiego Postu: Wszystko uznaję za statę *
ze względu na najwyższą wartość / poznania mojego Pana,
Jezusa Chrystusa.
5 Niedziela Wielkanocna: Wyprowadziłeś mnie z ię
zienia, * abym dziękował Twojemu imieniu. / Alleluja.
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Psalm 142
Bóg ucieczką w cierpieniu
Wszystko to dokonało się w Panu podczas Jego Męki
(św. Hilary)
Głośno wołam do Pana, *
głośno Pana błagam.
Żal mój przed Nim wylewam, *
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie omdlewa, *
Ty znasz moją drogę.
Na ścieżce, po której kroczę, *
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę, *
lecz nikt się nie troszczy o mnie.
Nie ma dla mnie ucieczki, *
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie.
Do Ciebie wołam, Panie, t
mówię: „Tyś moją ucieczką, *
działem moim w krainie żyjących.
Usłysz moje wołanie, *
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mnie od prześladowców, *
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia, *
bym dziękował Twojemu imieniu.
Otoczą mnie sprawiedliwi, *
gdy dobroć mi okażesz” .
Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: W owym dniu będziesz
wzywał Pana i On cię wysłucha, / zawołasz, a On ci
odpowie: Oto jestem.
5 niedziela Wielkiego Postu: Wszystko uznaję za statę /
ze względu na najwyższą wartość / poznania mojego Pana,
Jezusa Chrystusa.
5 Niedziela Wielkanocna: Wyprowadziłeś mnie z ię
zienia, / abym dziękował Twojemu imieniu. / Alleluja.
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3 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: Chrystus umarł za nasze
grzechy, * sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas
przyprowadzić do Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale
został powołany do życia przez Ducha.
5 niedziela Wielkiego Postu: Chrystus, chociaż ył Syne
Bożym, * nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
5 Niedziela Wielkanocna: Trzeba było, aby Chrysus
cierpiał * i tak wszedł do swojej chwały. / Alleluja.
Pieśń
F lp 2 , 6-11
Chrystus Sługa Boży
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, f
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie f
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Chrystus umarł za nasze
grzechy, / sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas
przyprowadzić do Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale
został powołany do życia przez Ducha.
5 niedziela Wielkiego Postu: Chrystus, chociaż był Sye
Bożym, / nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
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5 Niedziela Wielkanocna: Trzeba było, aby Chrystus
cierpiał / i tak wszedł do swojej chwały. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny ja k w Częściach stałych.
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego okresu.
G O D Z IN A CZYTAŃ

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia

1 antyfona
1 i 5 niedziela Wielkiego Postu: Krzyż Chrystusa * jest
drzewem życia.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został
odsunięty * od wejścia do grobu. / Alleluja.
Psalm 1
Dwie drogi życia
Błogosławieni, którzy mając nadzieję w krzyżu, zanurzyli
się w wodzie (Anonim z II w.)
Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
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Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu
znana, *
a droga występnych zaginie.
Powtarza się antyfonę:

1 i 5 niedziela Wielkiego Postu: Krzyż Chrystusa jest
drzewem życia.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został
odsunięty od wejścia do grobu. / Alleluja.
2 antyfona
1 i 5 niedziela Wielkiego Postu: Ustanowiłem swego
Króla * na Syjonie, świętej górze mojej.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukasz, nie
wiasto? * Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
Psalm 2
Mesjasz Król zwycięski
Zeszli się rzeczywiście przeciw świętemu Słudze Twemu,
Jezusowi, którego namaściłeś (Dz 4, 27)
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi f
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
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„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej” .
Wyrok Pański ogłoszę: f
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, t
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Powtarza się antyfonę:

1 i 5 niedziela Wielkiego Postu: Ustanowiłem swego
Króla / na Syjonie, świętej górze mojej.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukasz, nie
wiasto? / Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
3 antyfona
1 i 5 niedziela Wielkiego Postu: Ty, Panie, jesteś moją
tarczą i chwałą, * Ty głowę mą podnosisz.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario, *
Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
Psalm 3
Pan moim opiekunem
Zasnął snem ogarnięty, lecz się obudził, bo Pan Go wspo
mógł (św. Ireneusz)
Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.
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Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! |
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie. *
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Pow tarza się antyfonę:

1 i 5 niedziela Wielkiego Postu: Ty, Panie, jesteś moją
tarczą i chwałą, / Ty głowę mą podnosisz.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario, /
Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
Werset, czytania i m odlitwa jak w Tekstach okresowych.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HY M N z odpowiedniego okresu.
PSALMODIA

1 antyfona
1
niedziela Wielkiego Postu: Będę Cię wielbił prez
całe me życie * i wzniosę ręce w imię Twoje, Panie.
5 niedziela Wielkiego Postu: Mój Bóg * stał się dla
mnie pomocą.
5 Niedziela Wielkanocna: Kto odczuwa pragnienie, *
niech wody życia darmo zaczerpnie. / Alleluja.

Niedziela, Jutrznia
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Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera” .
Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Będę Cię wielbił przez
całe me życie / i wzniosę ręce w imię Twoje, Panie.
5 niedziela Wielkiego Postu: Mój Bóg stał się dla mnie
pomocą.
5 Niedziela Wielkanocna: Kto odczuwa pragnienie, /
niech wody życia darmo zaczerpnie. / Alleluja.
2 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: Hymn zaśpiewajmy *
i wywyższajmy Boga na wieki.
5 niedziela Wielkiego Postu: Ratuj nas, Panie, * przez
cudowne Twoje czyny; / racz nas wybawić z przemocy
śmierci.
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5
Niedziela Wielkanocna: Oddajcie cześć Bogu,*
Stwórcy nieba i ziemi, / morza i wodnych źródeł. /
Alleluja.
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.
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Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu
i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie
na wieki.
__
r
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.
N a końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.
Powtarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Hymn zaśpiewajmy i wy
wyższajmy Boga na wieki.
5 niedziela Wielkiego Postu: Ratuj nas, Panie, przez
cudowne Twoje czyny; / racz nas wybawić z przemocy
śmierci.
5 Niedziela Wielkanocna: Oddajcie cześć Bogu, / Stwór
cy nieba i ziemi, / morza i wodnych źródeł. / Alleluja.
3 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
5 Niedziela Wielkiego Postu: Nadeszła godzina, * aby
Syn Człowieczy został uwielbiony.
5 Niedziela Wielkanocna: Niech się święci * cieszą
w chwale. / Alleluja.
Psalm 149
Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym
Królem, Chrystusem (Hezychiusz)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
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Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Pan swój lud miłuje, /po
kornych wieńczy zwycięstwem.
5 niedziela Wielkiego Postu: Nadeszła godzi-na, by Syn
Człowieczy został uwielbiony.
5 Niedziela Wielkanocna: Niech się święci ciezą w
chwale. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i m odlitw a ja k w Tekstach okresowych.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
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Psalm 118
r-

Świąteczny hymn dziękczynny
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących,
tym, który stal się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)

I
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego laska 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, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
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, f
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.
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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.
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, f
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.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.
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II N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

PSALMODIA

1 antyfona
1
niedziela Wielkiego Postu: Panu, Bogu swoje,
będziesz oddawał pokłon * i Jemu samemu służyć
będziesz.
5 niedziela Wielkiego Postu: Jak wąż był wywyż
szony na pustyni, * tak trzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego.
5 Niedziela Wielkanocna: Pan zmartwychwstał * i za
siada po prawicy Boga. / Alleluja.
Psalm 110, 1-5.7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bow iem, aby królował, aż położy wszystkich wro
gów' 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: f
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.
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Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Panu, Bogu swojemu, bę
dziesz oddawał pokłon / i Jemu samemu służyć będziesz.
5 niedziela Wielkiego Postu: Jak wąż był wywyższo
ny na pustyni, / tak trzeba, by wywyższono Syna Czło
wieczego.
5 Niedziela Wielkanocna: Pan zmartwychwstał / i za
siada po prawicy Boga. / Alleluja.
2 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: Oto teraz czas uprag
niony, * oto teraz jest dzień zbawienia.
5 niedziela Wielkiego Postu: Pan Zastępów strzeże
i wyzwala, * zachowuje i zbawia.
5 Niedziela Wielkanocna: Bóg uwolnił nas * spod wła
dzy ciemności / i przeniósł do królestwa swego umiłowa
nego Syna. / Alleluja.
Psalm 114
Wyjście Izraela z Egiptu
Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że
i wy także wyszliście z Egiptu (św. Augustyn)
Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
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Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Pow tarza się antyfonę:

1 niedziela Wielkiego Postu: Oto teraz czas uprag
niony, / oto teraz jest dzień zbawienia.
5 niedziela Wielkiego Postu: Pan Zastępów strzeże
i wyzwala, / zachowuje i zbawia.
5 Niedziela Wielkanocna: Bóg uwolnił nas spod wła
dzy ciemności / i przeniósł do królestwa swego umiłowa
nego Syna. / Alleluja.
3 antyfona
1 niedziela Wielkiego Postu: Oto idziemy do Jero
zolimy * i spełni się wszystko, / co napisali prorocy
o Synu Człowieczym.
5 niedziela Wielkiego Postu: Chrystus był przebity za
nasze grzechy, * zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego
ranach jest nasze zdrowie.
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, f
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.
Powtarza się antyfonę:
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1 niedziela Wielkiego Postu: Oto idziemy do Jero
zolimy / i spełni się wszystko, / co napisali prorocy
o Synu Człowieczym.
5 niedziela Wielkiego Postu: Chrystus był przebityza
nasze grzechy, / zdruzgotany za nasze winy, / a w Jego
ranach jest nasze zdrowie.
5 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Zakrólował nsz Pan*
weselmy się i oddajmy Mu chwałę. / Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszy
stkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń
Ap 19, lc-2a. 5b. 7
Gody Baranka
Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(w. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe,
w . Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(w. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
w . Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(w. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(w. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła,
w . Alleluja (alleluja).
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5
Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Zakrólował nsz
Pan, / weselmy się i oddajmy Mu chwałę. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

PO NIEDZIAŁEK PIERW SZEGO T Y G O D N IA
W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYM N z odpow iedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 ant. Wybaw mnie, Panie, * przez Twe miłosierdzie.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 6
Błaganie o litość
Teraz dusza moja doznała lęku... Ojcze, wybaw Mnie od tej
godziny (J 12, 27)
Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie *
i nie karz w zapalczywości swojej.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, f
ulecz mnie, bo znękane są moje kości *
i wielka trwoga ogarnia moją duszę.
Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie? |
Powróć, o Panie, ocal moją duszę, *
wybaw mnie przez Twe miłosierdzie.
Bo nikt z umarłych nie wspomni o Tobie, *
któż Cię wychwala w Otchłani?
Zmęczyłem się moim jękiem, f
płaczem obmywam co noc moje łoże *
i łzami skrapiam posłanie.
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Od smutku moje oko mgłą zachodzi, *
postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów.
Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, *
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu.
Pan usłyszał me błaganie, *
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi
wrogowie, *
niech zawstydzeni ode mnie odstąpią.
Ant. Wybaw mnie, Panie, przez Twe miłosierdzie.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Schronienie w Panu * znajdzie uciśniony.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 9
Dziękczynienie za zwycięstwo
I znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych

I
Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim, *
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą, *
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.
Bo ustępują moi wrogowie, *
padają i giną przed Twoim obliczem.
Tyś sądu mojego się podjął i sprawy, *
zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy.
Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
na wieki wymazałeś ich imię.
Upadek wrogów wieczystą ich ruiną, *
przepadła pamięć o miastach zburzonych przez Ciebie.
A Pan zasiada na wieki, *
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.
Schronienie w Panu znajdzie uciśniony, *
ucieczkę w czasie utrapienia.
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Ufają Tobie znający Twe imię, *
bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.
Ant. Schronienie w Panu znajdzie uciśniony. (O. W.
Alleluja.)
3 ant. Będę głosił Twoją chwałę, Panie, * w bramach
Córy Syjonu. (O. W. Alleluja.)
II
Psalm śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, *
głoście Jego dzieła wśród narodów,
Bo mściciel krwi pamięta o nich, *
nie zapomniał wołania ubogich.
Zmiłuj się nade mną, Panie, |
zobacz, jak jestem poniżony *
przez tych, którzy mnie nienawidzą;
Ty, który mnie dźwigasz spod bram śmierci, f
bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjonu *
i radował się Twoją pomocą.
Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.
Pan się objawił i sąd przeprowadził, *
w dzieła rąk swoich uwikłał się grzesznik.
Niech precz odejdą grzeszni do krainy umarłych, *
wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.
Gdyż ubogi nigdy nie będzie zapomniany, *
a ufność nieszczęśliwych nie zawiedzie na wieki.
Powstań, Panie, by nie zwyciężył człowiek, *
osądź narody przed Twoim obliczem.
Przejmij ich, Panie, bojaźnią, *
niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.
Ant. Będę głosił Twoją chwałę, Panie, / w bramach
Córy Syjonu. (O. W. Alleluja.)
W erset, czytania i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
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JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN z odpow iedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Ciebie błagam, Panie, * i słyszysz mój
głos od rana.
Okres Wielkanocny: Niech się weselą Tobą * wszyscy,
którzy miłują Twoje imię. / Alleluja.
Psalm 5, 2-10. 12-13
Modlitwa poranna o pomoc
Radować się będą na wieki ci, którzy przyjęli Słowo, aby
w nich mieszkało
Usłysz, Panie, moje słowa, *
zważ na moje jęki.
Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
Królu mój i Boże.
Albowiem Ciebie błagam, Panie, f
i słyszysz mój głos od rana, *
rano przedstawiam Ci prośby i czekam.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, f
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią, f
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.
Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim *
przejęty Twą bojaźnią.
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W swej sprawiedliwości* prowadź mnie, Panie, |
na przekór moim wrogom, *
wyrównaj przede mną Twoją drogę.
W ich ustach nie ma szczerości, *
ich serce knuje zasadzki;
Gardło ich jest grobem otwartym, *
a języki mówią pochlebstwa.
Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, *
niech się cieszą i radują na zawsze.
Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą *
wszyscy, którzy miłują Twe imię.
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu, *
łaską okryjesz go jak tarczą.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Ciebie błagam, Panie, / i słyszysz mój
głos od rana.
Okres Wielkanocny: Niech się weselą Tobą wszyscy,
którzy miłują Twoje imię. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Boże nasz, * wysławiamy chwalebne
imię Twoje.
Okres Wielkanocny: Władza królewska należy do
Ciebie, * a Ty panujesz nad wszystkimi. / Alleluja.
Pieśń

1 Krn 29, 10-13

Bogu samemu cześć i chwała
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry
stusa (Ef 1, 3)
Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego Izraela.
Twoja jest wielkość, moc i sława, *
majestat i chwała,
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, *
Twoje jest, Panie.
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Władza królewska należy do Ciebie, *
i nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, *
a Ty panujesz nad wszystkim.
W Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy *
i wysławiamy chwalebne imię Twoje.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Boże nasz, wysławiamy chwalebne imię
Twoje.
Okres Wielkanocny: Władza królewska należy do Cie
bie, / a Ty panujesz nad wszystkimi. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Uwielbiajcie Pana * w Jego świętym
przybytku.
Okres Wielkanocny: Pan jako Król * zasiada na wie
ki. / Alleluja.
Psalm 29
Majestat Słowa Bożego
G ło s z nieba m ów ił: „Ten jest m ój S y n um iłow any”

(Mt 3, 17)
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, |
zagrzmiał Bóg majestatu, *
Pan ponad wód bezmiarem.
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Głos Pana łamie cedry, *
Pan łamie cedry Libanu,
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Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *
a Sirion jak młody bawół.
Głos Pana miota ogniste strzały, f
głos Pana wstrząsa pustynią, *
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *
a w Jego świątyni wszyscy mówią „Chwała!”
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan udzieli mocy swojemu ludowi, *
Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Uwielbiajcie Pana w Jego świętym
przybytku.
Okres Wielkanocny: Pan jako Król zasiada na wieki. /
Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona ja k w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 19 B
Chwała Boga Prawodawcy
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
(Mt 5, 48)
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
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Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.
Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.
Niech znajdą uznanie przed Tobą |
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.
Psalm 7
Modlitwa oczernionego
Oto Sędzia stoi przed drzwiami (Jk 5, 9)
I
Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
Zanim, jak lew, ktoś nie porwie i nie rozszarpie
mej duszy, *
gdy zabraknie wybawcy.
Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, *
jeśli nieprawość plami moje ręce,
Jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy *
i doszczętnie złupiłem mego wroga,
Niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, |
niech wdepcze w ziemię moje życie, *
a godność moją niechaj w proch obali.
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Powstań, Panie, w Twoim gniewie, \
podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów, *
powstań na sąd, któryś zapowiedział.
Niech Cię otoczy gromada narodów, *
a Ty zasiądź nad nimi wysoko.
Pan jest sędzią narodów, f
Panie, przyznaj mi słuszność według mej
sprawiedliwości *
i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, |
a sprawiedliwego umocnij, *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.
II
Bóg jest dla mnie tarczą, *
On zbawia ludzi prostego serca.
Bóg, sędzia sprawiedliwy, *
Bóg co dzień pałający gniewem.
Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, *
łuk napnie i w nich wymierzy.
Przygotuje na nich pociski śmiertelne, *
sporządzi swe ogniste strzały.
Oto wróg począł bezprawie, |
brzemienny jest udręką *
i podstęp rodzi.
Wykopał dół i pogłębił, *
lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę *
i własny gwałt spadnie mu na ciemię.
Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego, *
psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.
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Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Oczy Pana * patrzą na ubogiego.
Okres Wielkanocny: Ufajcie, * Jam zwyciężył świat. /
Alleluja.
Psalm 11
Bóg nadzieją sprawiedliwego
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albo
wiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6)
Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
„Niby ptak uleć w górę”?
Bo oto grzesznicy łuk napinają f
i na cięciwę kładą strzałę, *
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Powtarza się antyfonę:
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Wielki Post: Oczy Pana patrzą na ubogiego.
Okres Wielkanocny: Ufajcie, Jam zwyciężył świat. /
Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Błogosławieni czystego serca, * albowiem
oni Boga oglądać będą.
Okres Wielkanocny: Sprawiedliwy będzie przebywał
w Twym przybytku, * zamieszka na Twej górze świętej. /
Alleluja.
Psalm 15
Człowiek sprawiedliwy
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego
(Hbr 12, 22)
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, |
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, f
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, |
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Błogosławieni czystego serca, / albowiem
oni Boga oglądać będą.
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Okres Wielkanocny: Sprawiedliwy będzie przebywał
w Twym przybytku, / zamieszka na Twej górze świętej. /
Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: W swoim Synu Bóg nas wybrał * na
przybrane dzieci.
Okres Wielkanocny: Gdy zostanę wywyższony nad
ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie. / Alleluja.
Pieśń

Ef 1, 3-10

Bóg Zbawca
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie t
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, f
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, |
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
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Powtarza się antyfonę:
Wielki Post: W swoim Synu Bóg nas wybrał na
przybrane dzieci.
Okres Wielkanocny: Gdy zostanę wywyższony nad
ziemię, / przyciągnę wszystkich do siebie. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

WTOREK PIERWSZEGO T Y G O D N IA
WEZWANIE
Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpow iedniego
oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
W ezwanie.
HYM N

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Bóg strzeże * praw uciśnionego. (O. W. Alleluja.)
Psalm 10
Prośba o pomoc
Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy
królestwo niebieskie (Łk 6, 20)
I
Dlaczego z dala stoisz, o Panie, *
ukrywasz się w czasach ucisku?
Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce *
i ulega podstępom, które tamten uknuł.
Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, *
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
Pyszniąc się mówi występny: f
„Nie pomści, nie ma Boga” . *
Oto całe jego myślenie.
Drogi jego układają się zawsze pomyślnie; f
tak wzniosłe są Twe wyroki, że ich nie pojmuje, *
drwi ze wszystkich swoich przeciwników.
A w sercu swym mówi: „Ja się nie zachwieję, *
nie zaznam niedoli w najdalszych pokoleniach”.
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Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, *
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach |
1 zabija niewinnego z ukrycia, *
oczy jego wypatrują biedaka.
Zasadza się w kryjówkach, jak lew w jaskini, f
czai się, by porwać ubogiego, *
porywa go i wciąga w swoje sieci.
Chyli się przyczajony, *
od jego ciosu pada ubogi.
Mówi w sercu swoim: „Bóg nie pamięta, *
oblicze swe odwrócił, nigdy tego nie ujrzy”.
Ant. Bóg strzeże praw uciśnionego. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Ty, Panie, widzisz * i trud, i cierpienie.
(O. W. Alleluja.)
II
Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże, *
nie zapominaj o biednych.
Dlaczego gardzi Bogiem występny *
i mówi w swym sercu: „Nie pomści”?
A Ty to widzisz: i trud, i cierpienie, *
patrzysz, by wziąć je w swe ręce.
Tobie poleca się biedny, *
Tyś opiekunem sieroty.
Skrusz ramię grzesznika i złoczyńcy, *
wypleń wszelką nieprawość, by już jej nie było.
Pan jest królem na wieki wieków, *
z Jego ziemi zniknęli poganie.
Wejrzałeś, Panie, na pragnienie pokornych, *
umocniłeś ich serce, nakłoniłeś ucha,
Abyś strzegł praw sieroty i uciśnionego *
i by człowiek, który powstał z ziemi, nie siał już
postrachu.
Ant. Ty, Panie, widzisz i trud, i cierpienie.
(O. W. Alleluja.)

Wtorek, Jutrznia

873

3 ant. Słowa Pana są szczere, * wypróbowane srero bez
domieszki ziemi. (O. W. Alleluja.)
Psalm 12
Przeciw zakłamaniu
Ze względu na nas, biednych, Ojciec raczył posiać Syna
(św. Augustyn)
Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych, *
znikła wierność wśród ludzi.
Wszyscy okłamują swych bliźnich, *
z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.
Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi *
i języki skłonne do zuchwalstwa,
Tych, którzy mówią: „Naszą siłą język, f
usta nasze nam służą, *
któż jest naszym panem?”
Pan mówi: „Teraz powstanę, |
wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich, *
dam zbawienie temu, który go pożąda”.
Słowa Pana są szczere, t
wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, *
siedmiokroć oczyszczone.
Ty nas zachowasz, Panie, *
na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.
Występni krążą dokoła, *
gdy nikczemność bierze górę wśród ludzi.
Ant. Słowa Pana są szczere, / wypróbowane srebro
bez domieszki ziemi. (O. W. Alleluja.)
W erset, czytania i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.
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Ps a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Człowiek rąk nieskalanych i czystego
serca * wstąpi na górę Pana.
Okres Wielkanocny: Chrystus, który zstąpił na zie
mię, * wstąpił ponad wszystkie niebiosa. / Alleluja.
Jeżeli psalm 24 został użyty jak o W ezwanie, zam iast niego
odm aw ia się psalm 95, s. 818.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na
wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, f
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, |
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” t
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
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„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Człowiek rąk nieskalanych i czystego
serca / wstąpi na górę Pana.
Okres Wielkanocny: Chrystus, który zstąpił na zie
mię, / wstąpił ponad wszystkie niebiosa. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
i wywyższajcie Króla wieków.
Okres Wielkanocny: W dniach radości * wysławiajcie
Pana. / Alleluja.
Pieśń
Bóg karze i zbawia

Tb 13, 2-10a

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który w swym wielkim miłosierdziu na
nowo nas zrodził (1 P 1,3)
Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie, f
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, f
wśród których was rozproszył *
i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, f
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, *
On sam naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy.
On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.
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A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą, *
aby przed Nim postępować w prawdzie,
Wtedy i On do was się zwróci *
i już nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza.
A teraz rozważcie, co wam uczynił, *
i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
i wywyższajcie Króla wieków.
Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc
i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, *
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może znajdzie w was upodobanie *
i miłosierdzie wam okaże?
Wysławiam Boga mojego, t
moja dusza wielbi Króla niebios *
i rozraduje się Jego majestatem.
Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
i wychwalają Go w Jeruzalem!
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Błogosławcie Pana sprawiedliwego
i wywyższajcie Króla wieków.
Okres Wielkanocny: W dniach radości wysławiajcie
Pana. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Prawym przystoi * pieśń chwały.
Okres Wielkanocny: Ziemia jest pełna * łaskawości
Pana. / Alleluja.
Psalm 33
Pochwała Opatrzności Bożej
Wszystko przez Słowo się stało (J 1,3)
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
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Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
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Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Prawym przystoi pieśń chwały.
Okres Wielkanocny: Ziemia jest pełna łaskawości
Pana. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 1-8
I (Alef)
Rozważanie słowa Bożego zawartego w Prawie
Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przyka
zań (1 J 5, 3)
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem,
Którzy zła nie czynią, *
lecz chodzą Jego drogami.
Ty po to dałeś swoje przykazania, *
aby przestrzegano ich pilnie.
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Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw!
Wtedy nie doznam wstydu, *
gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.
Psalm 13
Modlitwa w udręce
Bóg, dawca nadziei, niech was obdarzy pełnią radości (Rz 15,13)
Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? *
Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze?
Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, f
a w moim sercu codzienną zgryzotę? *
Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie?
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże! *
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
By wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”, *
by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, |
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy. *
Będę śpiewał Papu, który obdarzył mnie dobrem.
Psalm 14
Powszechne zepsucie
Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się
laska (Rz 5, 20)
Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”, t
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, *
by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
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Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, *
którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Pana, drżą ze strachu, *
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.
Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, *
lecz Pan jest jego ucieczką.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? f
Gdy Pan odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Pan da zwycięstwo * swemu Pom a
zańcowi.
Okres Wielkanocny: Teraz nadeszło królowanie na
szego Boga * i władza Jego Pomazańca. / Alleluja.
Psalm 20
Modlitwa o zwycięstwo dla króla
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zba
wiony (Dz 2, 21)
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, *
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech tobie ześle pomoc ze świątyni *
i niech cię wspiera ze Syjonu.
Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach *
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
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Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, *
i każdy twój zamysł wypełni.
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia |
i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. *
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca. |
Odpowiada mu ze świętych swych niebios *
zbawczymi czynami swojej prawicy.
Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, *
a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
Tamci zachwiali się i upadli, *
a my stoimy i trwamy.
Panie, ocal króla, *
a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan da zwycięstwo swemu Poma
zańcowi.
Okres Wielkanocny: Teraz nadeszło królowanie na
szego Boga / i władza Jego Pomazańca. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Będziemy śpiewać, Panie, * i sławić moc
Twoją.
Okres Wielkanocny: Chrystus otrzymał * moc i pano
wanie. / Alleluja.
Psalm 21, 2-8. 14
Dziękczynienie za zwycięstwo króla
Chrystus otrzymał życie, hy zmartwychwstał, i długie dni
na wieki, i na zawsze (św. Ireneusz)
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
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Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Będziemy śpiewać, Panie, / i sławić moc
Twoją.
Okres Wielkanocny: Chrystus otrzymał moc i pano
wanie. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i ka
płanami dla naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Niech wszystkie stworzenia służą
Tobie, Boże, * bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.
Pieśń
Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12
Hymn odkupionych
Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity f
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego
Boga, *
i będą panować na ziemi.

Wtorek, Nieszpory

883

Godzien jest Baranek zabity |
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i ka
płanami dla naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Niech wszystkie stworzenia służą
Tobie, Boże, / bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny ja k w Częściach stałych.

ŚRODA PIERWSZEGO T Y G O D N IA
WEZWANIE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.

GODZINA CZYTAŃ

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Miłuję Cię, Panie, * mocy moja. (O. W. Alleluja.)!
Psalm 18
Dziękczynienie za wybawienie i zwycięstwo
W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi
(Ap 11, 13)
I
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, *
f Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Ogarnęły mnie fale śmierci *
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.
Oplątały mnie pęta Otchłani, *
schwyciły mnie sidła śmierci.
Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga;
I głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do uszu Jego.
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Ant. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. (O. W. Alleluja.)
2
ant. Pan mnie ocalił, * gdyż mnie miłje.
(O. W. Alleluja.)
II
Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, f
poruszyły się góry w posadach, *
zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem.
Z Jego nozdrzy dym się uniósł, f
a z Jego ust ogień trawiący, *
węgle zapłonęły od niego.
Nagiął niebiosa i zstąpił, *
czarna chmura pod Jego stopami.
Dosiadł cheruba i leciał, *
a skrzydła wiatru Go niosły.
Z mroku uczynił sobie zasłonę, *
okrył się ciemną wodą i gęstą chmurą.
Od blasku Jego obecności *
rozpaliły się węgle ogniste.
Pan z nieba odezwał się grzmotem, *
zabrzmiał głos Najwyższego.
Wypuścił swoje strzały i rozproszył wrogów, *
cisnął błyskawice i wprawił ich w zamęt.
Aż ukazało się dno morza *
i odsłoniły się fundamenty ziemi,
Od groźby Twojej, Panie, *
od uderzenia wichru Twego gniewu.
Wyciągnął rękę z wysoka i mnie pochwycił, *
wydobył mnie z toni ogromnej.
Od przemożnego nieprzyjaciela mnie wybawił, *
od mocniejszych ode mnie, którzy mnie nienawidzą.
Napadli na mnie w dzień złowrogi, *
lecz Pan był moim obrońcą.
Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, *
ocalił, gdyż mnie miłuje.
Ant. Pan mnie ocalił, gdyż mnie miłuje. (O. W. Alleluja.)
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3
ant. Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, * oz
świetlasz moje ciemności. (O. W. Alleluja.)
ITT
Za sprawiedliwość moją Pan mnie wynagrodził, *
odpłacił mi według czystości rąk moich.
Strzegłem bowiem dróg Pana *
i przez grzech nie odszedłem od mojego Boga,
Bo miałem przed oczyma wszystkie Jego przykazania *
i Jego poleceń nie odrzuciłem od siebie.
Byłem wobec Niego bez skazy *
i winy się ustrzegłem.
Odpłacił mi Pan według mej sprawiedliwości, *
według czystości rąk moich przed Jego oczyma.
Miłość masz dla miłującego, *
ze sprawiedliwym postępujesz sprawiedliwie,
Czystemu swą czystość ukazujesz, *
wobec przebiegłego jesteś przebiegły.
Albowiem Ty wybawiasz naród pokorny, *
a oczy wyniosłych poniżasz.
Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, *
Boże mój, rozświetlasz moje ciemności.
Dzięki Twej pomocy rozbijam wrogie zastępy, *
dzięki mojemu Bogu mury zdobywam.
Ant. Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / rozświe
tlasz moje ciemności. (O. W. Alleluja.)
W erset, czytania i m odlitw a z odpowiedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN z odpowiedniego oficjum.
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P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Boże, w Twojej światłości * oglądamy
światło.
Okres Wielkanocny: W Tobie, Panie, * jest źródło
życia. / Alleluja.
Psalm 36
Przewrotność grzesznika i dobroć Boga
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz
będzie miał światło życia (J 8, 12)
W głębi serca bezbożnika nieprawość doń
przemawia, *
nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.
Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swoim łożu nieprawość knuje, *
wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.
Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, |
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.
Jak cenna jest Twoja łaska, t
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twego szczęścia.
Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.
Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
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Oto runęli nieprawość czyniący, *
zostali powaleni i powstać nie mogą.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Boże, w Twojej światłości oglądamy
światło.
Okres Wielkanocny: W Tobie, Panie, jest źródło
życia. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Wielki jesteś, Panie, * i przesławny w swej
mocy.
Okres Wielkanocny: Posłałeś swojego Ducha, Panie, *
i wszystko zostało stworzone. / Alleluja.
Pieśń
Jdt 16, l-2a. 13-16
Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
Padając przed Barankiem nową pieśń śpiewają
(por. Ap 5, 8-9)
Uderzcie w bębny na cześć mego Boga, *
zagrajcie na cymbałach Panu!
Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, |
wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, *
gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.
Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: f
Wielki jesteś, Panie, i przesławny, *
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, *
bo stało się ono na Twoje słowo.
Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował, *
i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
Oto góry trzęsą się w posadach *
i burzą się wody;
Skały jak wosk topnieją przed Tobą, *
lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy.
Chociaż zbyt mała jest każda ofiara, *
by miłą wonią wzniosła się ku Tobie,
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I za mało wszelkiego tłuszczu *
na całopalenie dla Ciebie,
To jednak ten, kto czcicielem jest Pana, *
będzie wielki aż po wszystkie czasy.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Wielki jesteś, Panie, / i przesławny w swej
mocy.
Okres Wielkanocny: Posłałeś swojego Ducha, Panie, /
i wszystko zostało stworzone. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Radosnym głosem * wykrzykujcie Bogu.
Okres Wielkanocny: Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie. / Alleluja.
Psalm 47
Bóg władcą wszystkiego
Jezus siedzi po prawicy Ojca, a królestwu Jego nie będzie końca
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie.
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama,
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Bo możni świata należą do Boga, *
On zaś jest najwyższy.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.
Okres Wielkanocny: Bóg jest Królem całej ziemi, /
hymn zaśpiewajcie. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 9-16
II (Bet)
Prawo Boże moją mądrością
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe
napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.

Środa, Modlitwa w ciągu dnia
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Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
Będę się radował z Twoich ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.
Psalm 17
Prośba o wyzwolenie od wroga
Jezus, za dni ciała swego... zanosił gorące prośby i został
wysłuchany (Hbr 5, 7)

I
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, |
usłysz me wołanie, *
wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.
Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie; *
Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, f
i doświadczał mnie ogniem, *
nieprawości we mnie nie znajdziesz.
Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, *
według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod
Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, *
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
II
Zamykają swe nieczułe serca, *
ich usta przemawiają butnie.
Okrążają mnie teraz ich kroki, *
śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
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Są jak lew dyszący za zdobyczą, *
jak młody lew zaczajony w zasadzce.
Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, *
swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika,
A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, *
których udziałem jest to życie.
Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, f
synowie ich jedzą do syta, *
a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać? |
Okres Wielkanocny: Bóg wywyższył Chrystusa na
swoją prawicę, * jako Władcę i Zbawiciela. / Alleluja.
Psalm 27
Bóg moim światłem
I

Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3)
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?

Środa, Nieszpory
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t Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
chwieją się i padają.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy ufność swą zachowam.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, t
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
W namiocie swoim mnie ukryje *
w chwili nieszczęścia,
Schowa w głębi przybytku, *
na skałę mnie wydźwignie.
Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, *
którzy mnie osaczają.
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, *
zaśpiewam i zagram psalm Panu.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan moim światłem i zbawieniem moim, /
kogo miałbym się lękać?
Okres Wielkanocny: Bóg wywyższył Chrystusa na
swoją prawicę, / jako Władcę i Zbawiciela. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie
zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Okres Wielkanocny: Wierzę, że będę oglądał dobra
Pana * w krainie żyjących. / Alleluja.
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II
Niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Jezusowi
(Mk 14, 57)
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
0 Tobie mówi serce moje: |
„Szukaj Jego oblicza!” *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj *
1 nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, *
to jednak Pan mnie przygarnie.
Naucz mnie swojej drogi, Panie, f
prostą prowadź mnie ścieżką, *
aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, f
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie *
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Będę szukał oblicza Twego, Panie, / nie
zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Okres Wielkanocny: Wierzę, że będę oglądał dobra
Pana / w krainie żyjących. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Chrystus, pierworodny z całego stworze
nia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.
Okres Wielkanocny: Wszystko w Chrystusie zostało
stworzone * i w Nim wszystko ma istnienie. / Alleluja.
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Pieśń
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Kol 1, 1lc-20

Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania
Z radością dziękujcie Ojcu, f
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności f
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy
Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała
Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Chrystus, pierworodny z całego stworze
nia, / ma pierwszeństwo we wszystkim.
Okres Wielkanocny: Wszystko w Chrystusie zostało
stworzone / i w Nim wszystko ma istnienie. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

CZW ARTEK PIERW SZEGO T Y G O D N IA
W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpow iedniego
oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYM N z odpow iedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 ant. Słowo Pana jest tarczą * dla wszystkich, któzy siu
Niego chronią. (O. W. Alleluja.)
Psalm 18, 31-51
Dziękczynienie
Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31)
IV
Droga Boża jest nieskalana, f
słowo Pana wypróbowane w ogniu. *
On tarczą dla wszystkich, którzy się u Niego chronią.
Bo któż jest Bogiem prócz Pana *
lub kto jest opoką prócz naszego Boga?
Bóg, który przepasał mnie mocą *
i nienaganną uczynił mą drogę.
On dał moim nogom rączość łani *
i umieścił mnie na wzgórzach.
On me ręce wyćwiczył do bitwy, *
a ramiona do napinania spiżowego łuku.
Ant. Słowo Pana jest tarczą / dla wszystkich, którzy
się u Niego chronią. (O. W. Alleluja.)

Czwartek, Godzina czytań
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2 ant. Wspomogła mnie, Panie, * Twoja prawica.
(O. W. Alleluja.)
V
Dałeś mi swą tarczę, aby mnie ocalić, f
wspomogła mnie Twoja prawica *
i wielkim mnie uczyniła troskliwość Twoja.
Poszerzyłeś drogę dla moich kroków *
i stopy moje się nie zachwiały.
Ścigałem mych wrogów i dopadłem, *
i nie wróciłem, póki nie zginęli.
Starłem ich i nigdy już się nie podźwigną, *
upadli pod moje stopy.
Przepasałeś mnie mocą do bitwy, *
a oporni zgięli się przede mną.
Wrogów moich zmusiłeś do ucieczki, *
tych, którzy mnie nienawidzą, spotkała zatrata.
Wołali, lecz nie było komu ich ratować, *
wołali do Pana, lecz ich nie wysłuchał.
Jak proch na wietrze ich rozrzuciłem, *
zdeptałem ich jak uliczne błoto.
Wybawiłeś mnie od zbuntowanego ludu, *
ustanowiłeś mnie głową narodów.
Służył mi lud, którego nie znałem, f
był mi posłuszny na pierwsze wezwanie, *
schlebiali mi cudzoziemcy.
Cudzoziemcy upadli na duchu *
i wyszli, drżąc, ze swoich warowni.
Ant. Wspomogła mnie, Panie, / Twoja prawica.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Niech żyje Pan, * niech będzie wywyższony mój
Bóg i Zbawca. (O. W. Alleluja.)
VI
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca,
Bóg, który mnie pomścił i poddał mi narody, *
który mnie wybawił od nieprzyjaciół,
29 LG II
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Wyniósł ponad wrogów *
i ocalił od gwałtownika.
Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów *
i pieśnią wysławiał Twoje imię.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi f
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca, *
i jego potomstwo na wieki.
Ant. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój
Bóg i Zbawca. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę
jutrzenkę.
Okres Wielkanocny: Wznieś się, Boże, * ponad nie
biosa. / Alleluja.
Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, f
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.

Czwartek, Jutrznia
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Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Zastawili sidła na moje nogi *
i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
Serce moje jest mocne, Boże, f
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, t
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę
jutrzenkę.
Okres Wielkanocny: Wznieś się, Boże, ponad nie
biosa. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud
się nasyci.
Okres Wielkanocny: Pan odkupił * lud swój. / Alleluja.
Pieśń

Jr 31, 10-14

Szczęście wyzwolonego ludu
Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić
w jedno (J 11,51. 52)
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Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
„Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem”.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu f
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud
się nasyci.
Okres Wielkanocny: Pan odkupił lud swój. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Wielki jest Pan i godzien wielkiej
chwały * w mieście Boga naszego, f
Okres Wielkanocny: Bóg jest naszym Bogiem na
wieki * i On nas będzie prowadził. / Alleluja.
Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu
Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał mi Miasto Święte,
Jeruzalem (Ap 21, 10)
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
f Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Czwartek, Jutrznia
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Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę,
Jak wiatr ze wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów,
W mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja t
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, f
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
Obejdźcie Syjon dokoła, *
policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, f
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
i On nas będzie prowadził.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Okres Wielkanocny: Bóg jest naszym Bogiem na
wieki / i On nas będzie prowadził. / Alleluja.
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Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 17-24
III (Gimel)
Zachowanie prawa Bożego wśród przeciwności
Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Jestem tylko gościem na ziemi, *
przykazań swych nie kryj przede mną.
Słabnie wciąż moja dusza *
z tęsknoty do wyroków Twoich.
Zgromiłeś pysznych, *
przeklęci są odstępujący od Twych przykazań.
Oddal ode mnie szyderstwo i wzgardę, *
bo zachowuję Twoje napomnienia.
Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, *
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach,
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.
Psalm 25
Ufność wśród niebezpieczeństw
Nadzieja zawieść nie może (Rz 5, 5)

Czwartek, Modlitwa w ciągu dnia

I
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, *
Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka.
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, f
nikt bowiem, kto Ci zawierzył, *
nie będzie zawstydzony.
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę *
idąc za marnością.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, f
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, *
wybacz mi winy, które są tak wielkie.
II
Kto jest tym człowiekiem, który boi się Pana? *
Pan ukaże mu drogę wybraną.
Będzie opływał w szczęście, *
a jego potomstwo odziedziczy ziemię.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, *
bo On uwalnia moje nogi z sidła.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, *
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
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Uwolnij moje serce od smutku, *
wyzwól mnie od udręki.
Spójrz na mój ból i utrapienie, *
wybacz mi wszystkie grzechy.
Zobacz, jak licznych mam nieprzyjaciół, *
jak zajadle mnie nienawidzą.
Strzeż mego życia i wybaw mnie, Panie, *
by nie spotkał mnie zawód, gdy uciekam się do Ciebie.
Niech prawość i niewinność będą mą obroną, *
skoro pokładam w Tobie nadzieję.
Boże, wybaw Izraela *
od wszystkich jego niedoli.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś mnie
uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
Okres Wielkanocny: Zamieniłeś płacz mój * w ra
dość. / Alleluja.
Psalm 30
Podzięka za wybawienie od śmierci
Chrystus po swym chwalebnym zmartwychwstaniu składa
Ojcu dzięki (Kasjodor)
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.

Czwartek, Nieszpory
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Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, |
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję” .
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
„Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?”
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie
uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki.
Okres Wielkanocny: Zamieniłeś płacz mój w radość. /
Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan nie
poczytuje winy.
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Okres Wielkanocny: Zostaliśmy pojednani z Bogiem *
przez śmierć Jego Syna. / Alleluja.
Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy
Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg uspra
wiedliwił niezależnie od uczynków (Rz 4, 6)
Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została
odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. f
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.
„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, f
można je okiełznać tylko wędzidłem, *
inaczej nie podejdą do ciebie”.
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie
poczytuje winy.

Czwartek, Nieszpory
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Okres Wielkanocny: Zostaliśmy pojednani z Bogiem /
przez śmierć Jego Syna. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę
i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.
Okres Wielkanocny: Nikt nie dorówna Tobie, Panie, *
w potędze i świętości. / Alleluja.
Pieśń Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
Sąd Boży
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, |
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga
naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
T nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę
i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.

908

Tydzień I

Okres Wielkanocny: Nikt nie dorówna Tobie, Panie, /
w potędze i świętości. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

PIĄTEK PIERWSZEGO T Y G O D N IA
W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

PSALMODIA

1 ant. Powstań, Panie, * i pośpiesz mi z pomocą.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 35, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28
Wołanie o pomoc
Zebrali się... i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie ująć
i zabić (Mt 26, 3. 4)
I
Walcz, Panie, przeciw tym, którzy walczą ze mną, *
uderz na moich napastników!
Chwyć puklerz i tarczę |
i powstań mi na pomoc. *
Powiedz mej duszy: „Jam twoim zbawieniem”.
Dusza moja będzie radować się w Panu, *
z Jego pomocy będzie się weselić.
Powiedzą wszystkie kości moje: *
„Któż, Panie, podobny jest do Ciebie?
Ty wyrywasz biedaka z rąk silniejszego, *
nędzarza i biedaka z mocy grabieżcy”.
Powstali fałszywi świadkowie, *
pytali o to, czego nie wiem.
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Złem płacili za dobro, *
czyhali na moje życie.
A n t. Powstań, Panie, i pośpiesz mi z pomocą.
(O. W. Alleluja.)
2 a n t. Boże, wystąp w obronie mej sprawy, * bo jesteś

potężny. (O. W. Alleluja.)
II
Gdy oni chorowali, wkładałem wór pokutny |
i umartwiałem się postem, *
jednak moja modlitwa była bezskuteczna.
Chodziłem smutny jak po stracie przyjaciela lub brata, *
jak ten, co opłakuje matkę, uginałem się z żalu.
Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, *
schodzą się przeciw mnie obcy, których nie znam.
Szarpią mnie bez przyczyny, f
napastują i szydzą ze mnie, *
zgrzytają przeciw mnie zębami.
A n t. Boże, wystąp w obronie mej sprawy, / bo jesteś
potężny. (O. W. Alleluja.)
3 a n t. Język mój cały dzień * będzie głosił sprawiedli

wość Twoją. (O. W. Alleluja.)
III
Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? f
Ratuj moją duszę od zagłady, *
lwom odbierz jedyne me życie!
Będę Ci dziękował w wielkim zgromadzeniu, *
będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
Niech się nie śmieją ze mnie zakłamani wrogowie, t
którzy nienawidzą mnie bez przyczyny *
i dają sobie znaki oczyma.
Widziałeś, Panie, więc nie milcz dłużej, *
Panie, nie bądź ode mnie daleko!
Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa, *
w mej sprawie, mój Boże i Panie.

Piątek, Jutrznia
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A sprzyjający mej sprawie niech się radują i cieszą, |
i mówią zawsze: „Pan jest wielki, *
który chce pomyślności swojego sługi”.
A język mój będzie głosił sprawiedliwość Twoją *
i cały dzień Twoją chwałę.
Ant. Język mój cały dzień będzie głosił sprawiedliwość
Twoją. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN z odpowiedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary * na
Twoim ołtarzu.
Okres Wielkanocny: Panie Boże, wspomnij na mnie, *
gdy przyjdziesz do swego królestwa. / Alleluja.
Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie
nowego człowieka (Ef 4, 23-24)
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co.złe jest przed Tobą,
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Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, |
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary / na
Twoim ołtarzu.

Piątek, Jutrznia
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Okres Wielkanocny: Panie Boże, wspomnij na mnie, /
gdy przyjdziesz do swego królestwa. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Dzięki Panu całe potomstwo Izraela *
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę.
Okres Wielkanocny: Naprawdę, Panie, Tyś jest Bo
giem ukrytym, * Boże Izraela i Zbawco. / Alleluja, f
Pieśń
Iz 45, 15-25
Niech wszystkie narody nawrócą się do Boga
Na imię Jezusa niech zegnie się wszelkie kolano (Flp 2, 10)
Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukrytym, *
Boże Izraela i Zbawco!
f Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, *
okryją się hańbą i wstydem.
Odejdą upokorzeni *
ci, którzy posągi bożków ciosali.
Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana *
zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie wstydu i hańby *
po wszystkie czasy.
Tak bowiem Pan mówi, *
Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,
Który uformował ziemię i kształt jej nadał, *
który osadził ją mocno
I nie uczynił jej bezładną, *
lecz do zamieszkania ją przygotował:
„Ja jestem Pan, i nie ma innego, |
i nie przemawiałem potajemnie *
w ciemnych zakątkach ziemi.
Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: *
Szukajcie Mnie na próżno.
Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, *
oznajmia to, co jest prawdziwe.
Zgromadźcie się i wyjdźcie, t
dołączcie się wszyscy, *
wy, ocaleni spośród narodów.
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Nie mają rozeznania ci, co obnoszą *
drewno przez siebie rzeźbione
I modlą się do bożka, *
który nie może ich zbawić.
Przedstawcie i dajcie dowody, *
a nawet zastanówcie się wspólnie:
Któż to zapowiedział już od dawna *
i znowu teraz objawia?
Czyż nie Tym, «Który jest», Ja jestem? *
Prócz Mnie nie ma innego Boga!
Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia *
poza Mną nie istnieje.
Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać zbawienie, *
wszystkie krańce świata,
Bo tylko Ja jestem Bogiem *
i nie ma innego!
Przysięgam na samego siebie, *
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo ostateczne.
Przede Mną się zegnie każde kolano, *
wszelki język na Mnie przysięgać będzie .
I powie: Jedynie w Panu *
sprawiedliwość jest i potęga!
Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, *
którzy Go nienawidzili.
Dzięki Panu całe potomstwo Izraela *
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę”.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Dzięki Panu całe potomstwo Izraela /
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę.
Okres Wielkanocny: Naprawdę, Panie, Tyś jest Bo
giem ukrytym, / Boże Izraela i Zbawco. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Stańcie przed obliczem Pana * z okrzy
kami radości.
Okres Wielkanocny: Służcie Panu * z weselem. /
Alleluja.

Piątek, Modlitwa w ciągu dnia
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Jeżeli psalm 100 został użyty jako Wezwanie, zamiast niego
odmawia się psalm 95, s. 818.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa
(św. Atanazy)
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, f
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, f
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami
radości.
Okres Wielkanocny: Służcie Panu z weselem. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego okresu.
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P s a l m o d ia
Wielki Post: A n ty fo n a ja k w T ekstach okresow ych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 25-32
IV (Dalet)
Bóg pociechą udręczonego
W proch powalona jest moja dusza, Panie, *
przywróć mi życie według Twego słowa.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, *
naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
Ze zgryzoty płacze moja dusza, *
podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, *
nie daj mi okryć się wstydem.
Pobiegnę drogą Twych przykazań, *
gdy szeroko otworzysz me serce.
Psalm 26
Ufna modlitwa sprawiedliwego
Wybrał nas Bóg w Chrystusie, abyśmy byli święci i nieska
lani (Ef 1, 4)
Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, t
bo postępowałem nienagannie *
i nie wahałem się pokładając nadzieję w Panu.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi *
i postępuję w Twojej prawdzie.

Piątek, Modlitwa w ciągu dnia
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Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi *
ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców *
i nie przestaję z występnymi.
Umywam moje ręce na znak niewinności *
i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
By głośno śpiewać o Twojej chwale *
i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz, *
i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a życia mojego z mężami krwawymi.
W ich ręku zbrodnia, *
a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa, *
na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Psalm 28, 1-3. 6-9
Prośba i dziękczynienie
Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał (J 11,41)
Do Ciebie wołam, Panie, Opoko moja, *
na głos mój nie bądź głuchy,
Abym wtedy, gdy będziesz milczał, *
nie stał się podobny do zstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie *
i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami *
i z tymi, którzy nieprawość czynią,
Którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, *
a w duszy żywią złe zamiary.
Niech będzie Pan błogosławiony, *
bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, *
zaufało Mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy *
i moją pieśnią Go sławię.
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Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, *
twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu, *
bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszyłem
przeciw Tobie.
Okres Wielkanocny: Chrystus dla nas stał się ubogi, *
aby nas ubogacić. / Alleluja.
Psalm 41
W ciężkiej chorobie
Jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną
(Mk 14, 18)
Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, *
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, |
uczyni szczęśliwym na ziemi *
i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści, *
podczas choroby poprawi mu posłanie.
Mówię: „Panie, zmiłuj się nade mną, *
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie” .
Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele: *
„Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię?”

Piątek, Nieszpory
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A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, f
w sercu swoim złość gromadzi *
i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.
Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą, *
i obmyślają zgubę:
„Zaraza złośliwa nań spadła, *
już nie wstanie ten, który się położył!”
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem *
i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi.
Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną, *
dźwignij mnie, abym im odpłacił.
Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, *
że wróg mój nie będzie nade mną triumfował.
A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości *
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Uzdrów mnie, Panie, / bo zgrzeszyłem
przeciw Tobie.
Okres Wielkanocny: Chrystus dla nas stał się ubogi, /
aby nas ubogacić. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan Zastępów jest z nami, * Bóg Jakuba
jest naszą obroną.
Okres Wielkanocny: Nurty rzeki * rozweselają miasto
Boże. / Alleluja.
Psalm 46
Bóg schronieniem i mocą
Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”
(Mt 1, 23)
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
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Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się
ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, |
On kruszy łuki i łamie włócznie, *
a tarcze ogniem pali.
„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan Zastępów jest z nami, / Bóg Jakuba
jest naszą obroną.
Okres Wielkanocny: Nurty rzeki rozweselają miasto
Boże. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Przyjdą wszystkie narody * i padną na
twarz przed Tobą, Panie.
Okres Wielkanocny: Śpiewajmy na cześć Pana, *
który okrył się sławą. / Alleluja.

Piątek, Nieszpory
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Ap 15, 3-4

Hymn uwielbienia
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, |
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody f
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Przyjdą wszystkie narody / i padną na
twarz przed Tobą, Panie.
Okres Wielkanocny: Śpiewajmy na cześć Pana, / który
okrył się sławą. / Alleluja.
Czytanie, respo nso rium krótkie, an ty fo n a do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Z akończenie G o d zin y ja k w Częściach stałych.

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm
oficjum.

W ezwania

s. 818 z an ty fo n ą z odpow iedniego

GODZINA CZYTAŃ

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYM N

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Śpiewajcie Panu * i pamiętajcie o cudach, które
On uczynił. (O. W. Alleluja.)
Psalm 105
Bóg wierny swemu przymierzu
Apostołowie ukazują poganom cuda Boże dokonane w przyj
ściu Pana (św. Atanazy)
I
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego,
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Sobota, Godzina czytań
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On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
0 przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, *
dla Izraela, jako wieczne przymierze,
Gdy powiedział: „Dam tobie ziemię kananejską *
na waszą własność dziedziczną”.
Kiedy było ich niewielu, *
nielicznych przybyszów w tym kraju,
Wędrujących od plemienia do plemienia, *
od królestwa do jeszcze innego ludu.
Nikomu nie pozwolił ich uciskać, *
karał z ich powodu królów:
„Nie dotykajcie moich wybrańców *
1 moim prorokom nie czyńcie krzywdy”.
Ant. Śpiewajcie Panu / i pamiętajcie o cudach, które
On uczynił. (O. W. Alleluja.)
2
ant. Pan nie opuścił sprawiedliwego sprzedango
w niewolę, * lecz wybawił go z mocy grzeszników. (O. W.
Alleluja.)
II
Potem Pan przywołał głód na ziemię *
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża: *
Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Kajdanami ścisnęli mu nogi, *
jego kark zakuto w żelazo,
Aż się spełniła jego przepowiednia *
i poświadczyło ją słowo Pańskie.
Król posłał, aby go uwolnić, *
wyzwolił go władca ludów.
Ustanowił go panem nad swoim domem, *
władcą całej posiadłości swojej,
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By według swej myśli pouczał dostojników, *
a jego doradców uczył mądrości.
Ant. Pan nie opuścił sprawiedliwego sprzedanego
w niewolę, / lecz wybawił go z mocy grzeszników. (O. W.
Alleluja.)
3 ant. Pamiętał Pan o swym świętym słowie * i wypo
wadził lud swój wśród radości. (O. W. Alleluja.)
III
Potem Izrael wkroczył do Egiptu, *
Jakub był gościem w kraju Chamitów.
Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, by znienawidzili lud Jego *
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko.
Posłał wtedy sługę swego Mojżesza *
i Aarona, wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chamitów.
Zesłał ciemności i mrok nastał, *
lecz oni buntowali się przeciw Jego słowom.
W krew zamienił ich wody *
i pozabijał ryby.
Od żab zaroiła się ich ziemia, *
nawet w komnatach królewskich.
Rzekł, i pojawiło się robactwo *
i w całym ich kraju komary.
Zamiast deszczu grad zesłał, *
palący ogień na ich ziemię.
Powalił ich winorośle i figi *
i drzewa połamał w ich kraju.
Rzekł, i nadciągnęła szarańcza, *
roje świerszczy nieprzeliczone.
Pożarły całą trawę w ich kraju *
i zjadły płody ich ziemi.
Pobił wszystkich pierworodnych ich kraju, *
cały kwiat ich potęgi.

Sobota, Jutrznia
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A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem *
i nikt nie był słaby w jego pokoleniach.
Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia, *
bo lęk ich ogarnął przed nimi.
Chmurę rozpostarł, aby ich osłonić, *
i ogień, by im świecił wśród nocy.
Prosili, i zesłał im przepiórki, *
nasycił ich chlebem z nieba.
Rozdarł skałę, i trysnęła woda, *
popłynęła pustynią jak rzeka.
Pamiętał bowiem o swym świętym słowie *
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził lud swój wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.
Darował im ziemie narodów, *
i zawładnęli dorobkiem ludów,
By strzegli Jego przykazań *
i zachowywali Jego prawa.
Ant. Pamiętał Pan o swym świętym słowie / i wypro
wadził lud swój wśród radości. (O. W. Alleluja.)
W erset, czytania i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.

JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYM N z odpowiedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Budzą się moje oczy jeszcze przed świ
tem, * aby rozważać Twoje słowo, Panie.
Okres Wielkanocny: W dobroci swej, Panie, * daj mi
nowe życie. / Alleluja.
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Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom
Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Budzą się moje oczy jeszcze przed świ
tem, / aby rozważać Twoje słowo, Panie.
Okres Wielkanocny: W dobroci swej, Panie, daj mi
nowe życie. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
Okres Wielkanocny: Wszyscy, którzy zwyciężyli, *
śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, / i pieśń Baranka. /
Alleluja.
Pieśń
Wj 15, lb - 13. 17-18
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi
Bożego (por. Ap 15, 2-3)

Sobota, Jutrznia
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Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyższać.
Pan, wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
Ogarnęły ich przepaści, *
jak głaz runęli w głębinę.
Okazała się wtedy potęga Twej prawicy, Panie, *
prawica Twoja, Panie, zmiażdżyła nieprzyjaciół.
Pełen mocy zniszczyłeś swoich wrogów, *
wybuchnąłeś gniewem, co spalił ich jak słomę.
Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody, |
jak wał stanęły ogromne fale, *
w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.
Mówił nieprzyjaciel: „Będę ścigał, dopadnę, |
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy!”
Lecz Tyś posłał swój wicher i przykryło ich morze, *
zatonęli jak ołów wśród gwałtownych wirów.
Któż spomiędzy bogów równy Tobie, Panie, f
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, *
straszliwy w czynach, sprawiający cuda?
Wyciągnąłeś prawicę *
i wchłonęła ich ziemia.
Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony f
i doprowadziłeś go Twoją mocą *
do swego mieszkania świętego.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twojego dziedzictwa, *
w miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem,
W świątyni zbudowanej Twoimi rękami; *
Pan jest Królem na zawsze i na wieki.
Powtarza się antyfonę:
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Wielki Post: Pan jest moją mocą i źródłem męstwa,
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
Okres Wielkanocny: Wszyscy, którzy zwyciężyli, /
śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. /
Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Chwalcie Pana, * wszystkie narody, f
Okres Wielkanocny: Potężna jest nad nami * Jego
łaska. / Alleluja.
Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie
(por. Rz 15, 9)
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
t wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Chwalcie Pana, wszystkie narody.
Okres Wielkanocny: Potężna jest nad nami Jego łaska. /
Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, a n ty fo n a do pieśni Z a c h a 
riasza, prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpow iedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A n ty fo n a ja k w T ekstach okresow ych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.

Sobota, Modlitwa w ciągu dnia
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Psalm 119, 33-40
V (He)
Umocnienie na drodze przykazań
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo radość mi przynoszą.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku.
Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Spełnij dla Twego sługi swą obietnicę *
daną Twoim wyznawcom.
Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży, *
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według swej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych
Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)
I
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
>0 LC, II
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Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
II
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością *
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G od zinach psalm odia d o d a tk o w a , s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

TY D ZIEŃ D R U G I
NIEDZIELA
I N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpow iedniego okresu.

P s a l m o d ia

1 antyfona
2 niedziela Wielkiego Postu: Jezus wziął ze sobą* Piotra,
Jakuba i jego brata, Jana; / zaprowadził ich osobno na górę
wysoką / i tam się wobec nich przemienił.
Niedziela Palmowa: Tak długo byłem z wami * i na
uczałem was w świątyni, / a nie pojmaliście Mnie; / teraz
zaś ubiczowanego prowadzicie na ukrzyżowanie.
6 Niedziela Wielkanocna: Kto spełnia wymagaia prawdy,
* zbliża się do światła. / Alleluja.
Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali
(J 15, 12)
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam *
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
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Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
na wieki i na zawsze.
P ow tarza się antyfonę:

2
niedziela Wielkiego Postu: Jezus wziął ze sobą io
tra, Jakuba i jego brata, Jana; / zaprowadził ich osobno
na górę wysoką / i tam się wobec nich przemienił.
Niedziela Palmowa: Tak długo byłem z wami i nau
czałem was w świątyni, / a nie pojmaliście Mnie; / teraz
zaś ubiczowanego prowadzicie na ukrzyżowanie.
6
Niedziela Wielkanocna: Kto spełnia wymagaia
prawdy, / zbliża się do światła. / Alleluja.
2 antyfona
niedziela Wielkiego Postu: Jego twarz zajaśniała k
2
słońce, * odzienie zaś stało się lśniąco białe.
Niedziela Palmowa: Pan Bóg jest moją pomocą, *
dlatego nie doznam zawodu.
6
Niedziela Wielkanocna: Pan zmartwychwstał,*
wyzwolony z więzów śmierci. / Alleluja.
Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, f
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
nie wymówią ich imion moje wargi.

Niedziela, I Nieszpory
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Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
jak mile jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
1 nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, f
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
P ow tarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu: Jego twarz zajaśniała jak
słońce, / odzienie zaś stało się lśniąco białe.
Niedziela Palmowa: Pan Bóg jest moją pomocą, /
dlatego nie doznam zawodu.
6 Niedziela Wielkanocna: Pan zmartwychwstał, y
zwolony z więzów śmierci. / Alleluja.
3 antyfona
2 niedziela Wielkiego Postu: Mojżesz i Eliasz mówili
o Jego odejściu, * którego miał dokonać w Jerozolimie.
Niedziela Palmowa: Pan Jezus uniżył samego siebie, *
gdy stał się posłusznym aż do śmierci, / i to śmierci
krzyżowej.
6 Niedziela Wielkanocna: Syn Boży nauczył się posu
szeństwa * przez to, co wycierpiał, / i stał się sprawcą
wiecznego zbawienia / dla wszystkich, którzy Go słu
chają. / Alleluja.
Pieśń
Chrystus Arcykapłan

Hbr 5, 5. 7-9
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Chrystus nie sam siebie okrył sławą *
przez to, że stał się Arcykapłanem.
Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: *
„Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”.
Za dni ciała swego, *
z głośnym wołaniem i płaczem
Zanosił On gorące prośby i błagania *
do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
I został wysłuchany *
dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, *
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, f
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
P ow tarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu: Mojżesz i Eliasz mówili
o Jego odejściu, / którego miał dokonać w Jerozolimie.
Niedziela Palmowa: Pan Jezus uniżył samego siebie, /
gdy stał się posłusznym aż do śmierci, / i to śmierci
krzyżowej.
6 Niedziela Wielkanocna: Syn Boży nauczył się posłu
szeństwa przez to, co wycierpiał, / i stał się sprawcą
wiecznego zbawienia / dla wszystkich, którzy Go słucha
ją. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, an ty fo n a do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a ja k w T ekstach okresow ych.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z an ty fo n ą z odpow iedniego okresu.

G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)

Niedziela, Godzina czytań
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Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę po przedza
Wezwanie.
HYM N

z

odpow iedniego okresu.

P s a l m o d ia

1 antyfona
2
niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa:
Boże mój i Panie, odziany w majestat i piękno, * światłem
okryty jesteś jak płaszczem.
6
Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został
odsunięty * od wejścia do grobu. / Alleluja.
Psalm 104
Hymn na cześć Stwórcy
Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5, 17)
I
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Niebo rozpostarłeś jak namiot, *
komnaty swe wzniosłeś nad wodami,
Chmury są Twoim rydwanem, *
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
Wichry używasz za swych posłów, *
sługami Twoimi ogień i płomienie.
Umocniłeś fundamenty ziemi, *
nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
Musiały uciekać wobec Twojej groźby, *
na grzmot Twego głosu wpadły w przerażenie.
Wzniosły się nad górami, opadły w doliny, *
na miejsce, które im wyznaczyłeś.
Granicę zakreśliłeś, której nie przekroczą, *
nigdy nie wrócą, aby zalać ziemię.
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Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
które pośród gór się sączą.
Poją one wszelkie zwierzęta polne, *
w nich dzikie osły gaszą swe pragnienie.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i śpiewa pośród gałęzi.
P ow tarza się antyfonę:

2
niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmoa:
Boże mój i Panie, odziany w majestat i piękno, / światłem
okryty jesteś jak płaszczem.
6
Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień zosał
odsunięty od wejścia do grobu. / Alleluja.
2 antyfona
2
niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa: a
sprawił, że ziemia chleb wydała * i wino, co rozwesela
serce człowieka.
6
Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukaz,
niewiasto? * Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
II
Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
Każesz rosnąć trawie dla bydła, *
i roślinom, by człowiekowi służyły,
Aby z ziemi dobywał chleba *
i wina, co rozwesela serce człowieka,
By rozpogadzać twarze oliwą, *
a chlebem krzepić ludzkie serca.
Wody do syta mają drzewa Pańskie, *
cedry Libanu, które On zasadził.
Tam ptactwo zakłada gniazda, *
na cyprysach są domy bocianów.
Wysokie góry dla kozic, *
kryjówką borsuków są skały.
Tyś stworzył księżyc, żeby czas wskazywał, *
słońce zna porę swojego zachodu.

Niedziela, Godzina czytań
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Gdy mrok sprowadzasz i noc nastaje, *
w niej wszelki leśny zwierz krąży.
Młode lwy ryczą za łupem, *
domagają się żeru od Boga.
Gdy słońce wzejdzie, wracają *
i kładą się w swych legowiskach.
Człowiek wychodzi do swojej pracy, *
do trudu swego aż do wieczora.
P ow tarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa: an
sprawił, że ziemia chleb wydała / i wino, co rozwesela
serce człowieka.
6 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukaz,
niewiasto? / Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
3 antyfona
2 niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa: óg
widział, że wszystko, co stworzył, * było bardzo dobre.
6 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, ario, * Pn
zmartwychwstał. / Alleluja.
III
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! t
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Oto jest morze, ogromne i szerokie, t
a w nim żyjątek bez liku, *
zwierząt wielkich i małych.
Tamtędy płyną okręty *
i Lewiatan, który z morzem igra.
Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
Gdy skryjesz swe oblicze, ogarnia je niepokój, f
a kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
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Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Drży ziemia, gdy na nią patrzy, *
gór dotknie, a one dymią.
Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.
Niech znikną z ziemi grzesznicy |
1 niech już więcej nie będzie występnych. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
Pow tarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu i Niedziela Palmowa: Bóg
widział, że wszystko, co stworzył, / było bardzo dobre.
6 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario, /
Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
W erset, czytania i m odlitw a jak w Tekstach okresowych.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYM N

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia

1 antyfona
2 niedziela Wielkiego Postu: Prawica Pańska mc okazał,
* prawica Pana mnie wywyższyła.
Niedziela Palmowa: Wielki tłum, który przybył na
święto, * wołał głośno do Pana: / Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie. / Hosanna na wysokości.
6 Niedziela Wielkanocna: Oto dzień, * który Pan
uczynił. / Alleluja.

Niedziela, Jutrznia
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Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących,
tym, który stał się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)
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, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
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, f
prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała!”
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Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
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, f
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.
Powtarza się antyfonę:

niedziela Wielkiego Postu: Prawica Pańska oc
2
okazała, / prawica Pana mnie wywyższyła.
Niedziela Palmowa: Wielki tłum, który przybył na
święto, / wołał głośno do Pana: / Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie. / Hosanna na wysokości.
6 Niedziela Wielkanocna: Oto dzień, który Pan uczy
nił. / Alleluja.

Niedziela, Jutrznia
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2 antyfona
2 niedziela Wielkiego Postu: Śpiewajmy hymn trzch
młodzieńców, * który śpiewali w piecu ognistym / na
chwałę Pana.
Niedziela Palmowa: Bądźmy wierni jak aniołowie
i dzieci, * wołając do Zwycięzcy śmierci: / Hosanna na
wysokości.
6 Niedziela Wielkanocna: Błogosławiony jesteś, nasz
Boże, na sklepieniu nieba * i pełen chwały na wieki. /
Alleluja.
r

Pieśń
Hymn uwielbienia

Dn 3, 52-57

Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 25)
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały
i
świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej
chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, f
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
Powtarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu: Śpiewajmy hymn trzch
młodzieńców, / który śpiewali w piecu ognistym / na
chwałę Pana.
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Niedziela Palmowa: Bądźmy wierni jak aniołowie
i dzieci, / wołając do Zwycięzcy śmierci: / Hosanna na
wysokości.
6
Niedziela Wielkanocna: Błogosławiony jesteś, nas
że, na sklepieniu nieba / i pełen chwały na wieki. / Alleluja.
3 antyfona
niedziela Wielkiego Postu: Chwalcie Pana * a
2
ogromnym Jego nieboskłonie.
Niedziela Palmowa: Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie; * pokój w niebie i chwała na wyso
kościach.
6
Niedziela Wielkanocna: Uwielbiajcie Boga siedzą
go na tronie * i wołajcie: Amen. / Alleluja.
Psalm 150
Chwalcie Pana
Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie
Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)
Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, f
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
P ow tarza się antyfonę:

2
niedziela Wielkiego Postu: Chwalcie Pana a
ogromnym Jego nieboskłonie.
Niedziela Palmowa: Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie; / pokój w niebie i chwała na wyso
kościach.

Niedziela, Modlitwa w ciągu dnia
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6 Niedziela Wielkanocna: Uwielbiajcie Boga siedzące
go na tronie / i wołajcie: Amen. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i m odlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 23
Dobry Pasterz
Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód
życia (Ap 7, 17)
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia.
1 zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
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Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo
Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
niebieskich (Mt 24, 30)
I
Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
W Salem się wznosi przybytek Jego, *
a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
Ty jesteś pełen światła *
i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, f
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
rydwany i konie zamarły w bezruchu.
II
Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
Bo nawet gniew na ludzi *
przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie, *
będą obchodzić Twe święto.
Składajcie i wypełniajcie śluby *
wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
Panu, który poskramia pychę książąt *
i jest postrachem władców ziemi.

Niedziela, II Nieszpory
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O k r e s W ie lk a n o c n y : A n t. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

II NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
H Y M N z odpowiedniego okresu.
P sa l m o d ia

1 antyfona
niedziela Wielkiego Postu: Pan rozciągnie oc
2
Twego berła * w blasku świętości.
Niedziela Palmowa: Chrystus był ubiczowany i poni
żony, * lecz Bóg wywyższył Go swoją prawicą.
6 Niedziela Wielkanocna: Bóg wskrzesił Chrystusa z
martwych * i posadził Go w niebiosach po swojej pra
wicy. / Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nie
przyjaciół 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” .
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Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Powtarza się antyfonę:

2
niedziela Wielkiego Postu: Pan rozciągnie oc
Twego berła w blasku świętości.
Niedziela Palmowa: Chrystus był ubiczowany i poni
żony, / lecz Bóg wywyższył Go swoją prawicą.
6 Niedziela Wielkanocna: Bóg wskrzesił Chrystusa
z martwych / i posadził Go w niebiosach po swojej
prawicy. / Alleluja.
2 antyfona
2
niedziela Wielkiego Postu: Jeden jest Bóg, któr
czcimy, * Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Niedziela Palmowa: Obmyci krwią Chrystusa * słu
żmy Bogu żywemu.
6 Niedziela Wielkanocna: Porzuciliście zwyczaje po
gan * i nawróciliście się do Boga żywego. / Alleluja.
Psalm 115
Chwała prawdziwego Boga
Nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu
żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1, 9)
Nie nam, Panie, nie nam, f
lecz Twemu imieniu daj chwałę *
za łaskę i wierność Twoją.
Dlaczego mają pytać poganie: *
„Gdzie się ich Bóg znajduje?”
Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, *
dzieła rąk ludzkich.
Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą.

Niedziela, II Nieszpory
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Mają uszy, ale nie słyszą, *
mają nozdrza, ale nie czują zapachu.
Mają ręce pozbawione dotyku, t
nogi mają, ale nie chodzą, *
gardło ich nie wydaje głosu.
Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
i każdy, który im ufa.
Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Ci, którzy Mu służą, ufność w Nim pokładają, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Pan o nas pamięta *
1 będzie nam błogosławił.
Błogosławić będzie domowi Izraela, *
błogosławić będzie domowi Aarona.
Będzie błogosławił tym, którzy służą Panu, *
zarówno wielkim, jak małym.
Niech Pan was rozmnoży, *
was i synów waszych.
Błogosławieni jesteście przez Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, *
ziemię zaś dał synom ludzkim.
To nie umarli chwalą Pana, *
nie ci, którzy zeszli do Otchłani,
Lecz my wielbimy Pana *
teraz i na wieki.
P ow tarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu: Jeden jest Bóg, którego
czcimy, / Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Niedziela Palmowa: Obmyci krwią Chrystusa / słu
żmy Bogu żywemu.
6 Niedziela Wielkanocna: Porzuciliście zwyczaje ogan i
nawróciliście się do Boga żywego. / Alleluja.
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3 antyfona
2 niedziela Wielkiego Postu: Bóg nie oszczędził włsneo
Syna, * lecz za nas wszystkich wydał Go w ofierze.
Niedziela Palmowa: Chrystus w swoim ciele * poniósł
nasze grzechy na drzewo krzyża, / abyśmy umarli dla
grzechów, / żyli dla sprawiedliwości.
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, f
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.
P ow tarza się antyfonę:

2 niedziela Wielkiego Postu: Bóg nie oszczędził włsneo
Syna, / lecz za nas wszystkich wydał Go w ofierze.
Niedziela Palmowa: Chrystus w swoim ciele poniósł
nasze grzechy na drzewo krzyża, / abyśmy umarli dla
grzechów, / żyli dla sprawiedliwości.
6 Niedziela Wielkanocna: Bóg wskrzesił Chrystua z
martwych * i wszystko poddał pod Jego stopy. / Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy w ykonać wszyst
kie Alleluja, tak ja k to p o d an o . W recytacji wystarczy m ówić
Alleluja tylko na początk u i końcu każdej strofy.

Niedziela, II Nieszpory

Pieśń
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Ef 1, 20b-23a

Chrystus Głową Kościoła
Alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(W. Alleluja)
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(W. Alleluja)
i Mocą, i Panowaniem,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
I ponad wszelkim innym imieniem *
(w. Alleluja)
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(w. Alleluja)
a Jego ustanowił Głową Kościoła,
w. Alleluja (alleluja).
Pow tarza się antyfonę:

Niedziela Wielkanocna: Bóg wskrzesił Chrystsa
6
z martwych / i wszystko poddał pod Jego stopy. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

PONIEDZIAŁEK D R U G IE G O T Y G O D N IA
WEZWANIE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Nakłoń ku mnie Twego ucha, Panie, * aby mne
ocalić.
Psalm 31, 2-17.20-25
Ufna modlitwa w cierpieniu
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego
(Łk 23, 46)
I

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.

Poniedziałek, Godzina czytań
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Nienawidzisz czcicieli bóstw marnych, *
ja zaś pokładam ufność w Panu.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, f
boś wejrzał na moją nędzę, *
zrozumiałeś udrękę mej duszy.
I nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciół, *
postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym.
Ant. Nakłoń ku mnie Twego ucha, Panie, / aby mnie
ocalić.
2
ant. Niech Twoje oblicze, Panie, * zajaśnieje ad
Twym sługą. (O. W. Alleluja.)
II
Zmiłuj się, Panie, nade mną, bo żyję w udręce, *
od smutku słabnie me oko i dusza, i ciało.
Moje życie upływa wśród zgryzoty, *
a lata moje wśród jęków.
Siłę tracę w ucisku, *
osłabły kości moje.
Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych
wrogów, *
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
Postrachem dla moich znajomych, *
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.
Zapomnieli o mnie w sercach, jak o zmarłym, *
stałem się jak wyrzucone naczynie.
Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: |
„Trwoga jest dokoła!” *
Gromadzą się przeciw mnie, zamierzając odebrać mi życie.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
i mówię: „Tyś jest Bogiem moim”.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, *
wybaw mnie w swoim miłosierdziu.
Ant. Niech Twoje oblicze, Panie, / zajaśnieje nad
Twym sługą. (O. W. Alleluja.)

Tydzień II
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3
ant. Błogosławiony Pan, * który mi okazał soje
cuda i łaskę. (O. W. Alleluja.)
III
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *
na oczach ludzi.
Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, *
ukrywasz w swym namiocie przed swarliwym językiem.
Niech będzie Pan błogosławiony, *
On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście warownym.
Ja zaś w przerażeniu mówiłem: *
„Odtrącony jestem od Twego oblicza”.
Lecz Ty wysłuchałeś mój głos błagalny, *
gdy wołałem do Ciebie.
Miłujcie Pana, wszyscy, co cześć Mu oddajecie, f
Pan chroni wiernych, *
a pysznym z nawiązką odpłaca.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.
Ant. Błogosławiony Pan, / który mi okazał swoje cuda
i łaskę. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
H Y M N z odpowiedniego oficjum.
Psa l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Kiedy przyjdę * i ujrzę oblicze Boże?
Wielki Poniedziałek: Jezus powiedział: * Dusza moja jest
smutna aż do śmierci; / zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.

Poniedziałek, Jutrznia
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Ókres Wielkanocny: Jak łania pragnie wody ze stru
mieni, * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. / Alleluja, t
Psalm 42
Tęsknota za Bogiem i świątynią
Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie; kto chce, niech
wody życia zaczerpnie (Ap 22, 17)
Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
t Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; *
„Gdzie jest twój Bóg?” pytają mnie co dzień.
Rozpływa się we mnie moja dusza, *
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego
domu
W świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
A we mnie samym dusza przygnębiona, f
przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, *
z ziemi Hermonu i góry Misar.
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. *
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, f
a w nocy będę Mu śpiewał, *
będę sławił Boga mego życia.
Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz
o mnie? *
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
Kości we mnie się kruszą, *
gdy lżą mnie przeciwnicy,
Gdy cały dzień mówią do mnie: *
„Gdzie jest Bóg twój?”
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Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Wielki Poniedziałek: Jezus powiedział: / Dusza moja jest
smutna aż do śmierci; / zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.
Okres Wielkanocny: Jak łania pragnie wody ze stru
mieni, / tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Okaż nam, Panie, * miłosierdzie swoje.
Wielki Poniedziałek: Teraz odbywa się sąd nad świa
tem; * teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
Okres Wielkanocny: Napełnij, Panie, lud swój, Two
im słowem, * aby głosił Twoje cuda. / Alleluja.
Pieśń

Syr 36, 1-5. 10-13

Modlitwa za Jerozolimę
To jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego praw
dziwego Boga, oraz Tego, którego posiałeś, Jezusa Chrys
tusa (J 17, 3)
Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, *
spójrz i ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody.
Wyciągnij rękę przeciw obcym ludom, *
aby ujrzały Twoją potęgę.
Bo jak przez nas okazałeś im świętość swoją, *
tak przez nich wobec nas okaż się wielkim.
Niech i one uznają, jak my uznajemy, *
że nie ma Boga, oprócz Ciebie, Panie.
Powtórz znaki i znów uczyń cuda, *
wsław swoją rękę i ramię prawe.
Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba *
i weź je w posiadanie, jak było na początku.

Poniedziałek, Jutrznia
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Panie, zlituj się nad narodem nazwanym Twoim
imieniem, *
nad Izraelem, którego uznałeś za pierworodnego.
Miej miłosierdzie nad Twym świętym miastem, *
nad Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku.
Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy, *
a Twój lud swoją chwałą.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Okaż nam, Panie, / miłosierdzie swoje.
Wielki Poniedziałek: Teraz odbywa się sąd nad świa
tem; / teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
Okres Wielkanocny: Napełnij, Panie, lud swój, Two
im słowem, / aby głosił Twoje cuda. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Błogosławiony jesteś, Panie, * na skle
pieniu nieba.
Wielki Poniedziałek: Jezus, początek i wypełnienie na
szej wiary, * przyjął hańbę krzyża, / a teraz zasiada po
prawicy Boga.
Okres Wielkanocny: Chwała Boga oświeca miasto
święte, * a jego lampą jest Baranek. / Alleluja.
Psalm 19 A
Chwała Boga Stwórcy
Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce ...aby nasze
kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 78. 79)
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
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Tam słońcu namiot postawił, f
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba f
i biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepie
niu nieba.
Wielki Poniedziałek : Jezus, początek i wypełnienie na
szej wiary, / przyjął hańbę krzyża, / a teraz zasiada po
prawicy Boga.
Okres Wielkanocny: Chwała Boga oświeca miasto
święte, / a jego lampą jest Baranek. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
H Y M N z odpowiedniego okresu.
P sa l m o d ia

Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 41-48
VI (Waw)
Słuszność Prawa Bożego
Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, *
Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie
znieważają, *
ponieważ polegam na Twoich słowach.

Poniedziałek, Modlitwa w ciągu dnia
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Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom,
A Prawa Twego zawsze strzec będę, *
po wieki wieków.
I będę kroczył szeroką drogą, *
bo szukam Twoich przykazań.
0 Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów, *
nie będę się tego wstydził.
I będę się weselił z Twoich przykazań, *
które umiłowałem.
Moje ręce wznoszę ku Twym wyrokom, które miłuję, *
1 rozważam Twoje ustawy.
Psalm 40, 2-14.17-18
Dziękczynienie i prośba
Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś M i utworzył ciało (Hbr 10, 5)
I
Z nadzieją czekałem na Pana, f
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, *
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, |
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
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Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
II
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu |
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)

Poniedziałek, Nieszpory
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H Y M N z odpowiedniego oficjum.

Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Najpiękniejszy jesteś spośród synów
ludzkich, * wdzięk się rozlał na twoich wargach.
Wielki Poniedziałek: Nie miał On wdzięku ani blas
ku, * aby na Niego popatrzeć, / ani wyglądu, by się nam
podobał.
Okres Wielkanocny: Błogosławiony, * który idzie
w imię Pańskie. / Alleluja.
Psalm 45
Zaślubiny króla
(

Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie (Mt 25, 6)
I
Z mego serca płynie piękne słowo, t
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, f
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan f
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, |
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
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Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Najpiękniejszy jesteś spośród synów
ludzkich, / wdzięk się rozlał na twoich wargach.
Wielki Poniedziałek: Nie miał On wdzięku ani blasku,
aby na Niego popatrzeć, / ani wyglądu, by się nam podobał.
Okres Wielkanocny: Błogosławiony, który idzie
w imię Pańskie. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie
Mu na spotkanie.
Wielki Poniedziałek: Przydzielę tłumy mojemu Słu
dze * za to, że siebie na śmierć ofiarował.
Okres Wielkanocny: Błogosławieni, * którzy zostali
wezwani na ucztę Baranka. / Alleluja.
II
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Powtarza się antyfonę:

Poniedziałek, Nieszpory
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Wielki Post: Oto Oblubieniec nadchodzi, / wyjdźcie
Mu na spotkanie.
Wielki Poniedziałek: Przydzielę tłumy mojemu Słudze
za to, że siebie na śmierć ofiarował.
Okres Wielkanocny: Błogosławieni, którzy zostali we
zwani na ucztę Baranka. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na
nowo nas zrodził do żywej nadziei.
Wielki Poniedziałek: Bóg doświadczył Chrystusa * jak
złoto w ogniu.
Okres Wielkanocny: Bóg na nowo nas zrodził do ży
wej nadziei * przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. /
Alleluja.
Pieśń

1 P 1, 3-9

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu |
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego,
i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni f
mocą Bożą dla zbawienia, *
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary f
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
31 LG II
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Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągniecie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na
nowo nas zrodził do żywej nadziei.
Wielki Poniedziałek: Bóg doświadczył Chrystusa jak
złoto w ogniu.
Okres Wielkanocny: Bóg na nowo nas zrodził do ży
wej nadziei / przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. /
Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

WTOREK D R U G IE G O T Y G O D N IA
WEZWANIE
Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Powierz Panu swą drogę, * a On sam będzie
działał. (O. W. Alleluja.)
Psalm 37
Los złych i dobrych
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą zie
mię (Mt 5, 5)
I
Nie oburzaj się widząc źle czyniących *
i nie zazdrość ludziom nieprawym,
Bo zwiędną prędko jak trawa, *
obumrą jak świeża zieleń.
Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak
światło, *
a prawość twoja jak blask południa.
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Spokojny bądź wobec Pana i Jemu zaufaj, f
nie oburzaj się na tego, któremu szczęści się w drodze, *
na człowieka, który obmyśla zasadzki.
Porzuć zapalczywość i przestań się gniewać, *
nie oburzaj się, gdyż to prowadzi do złego.
Wyginą bowiem złoczyńcy, *
a ufający Panu posiądą ziemię.
Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy, *
spojrzysz na jego miejsce i już go nie znajdziesz.
Pokorni natomiast posiądą ziemię *
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
Ant. Powierz Panu swą drogę, / a On sam będzie
działał. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Odstąp od złego i czyń dobro, * Pan bowim
umacnia sprawiedliwych. (O. W. Alleluja.)
II
Przeciw sprawiedliwemu zło knuje podstępny *
i zgrzyta na niego zębami.
Ale Pan śmieje się z niego, *
bo widzi, że dzień jego nadchodzi.
Dobywają mieczy występni i napinają swe łuki, |
by powalić biedaka i nieszczęśliwego, *
by zabić idących prostą drogą.
Ich miecz przeszyje własne ich serca, *
a łuki ich zostaną złamane.
Lepsza jest odrobina, którą posiada sprawiedliwy, *
niż wielkie bogactwa występnych.
Bo ramiona występnych będą zdruzgotane, *
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
Pan zna dni postępujących uczciwie, *
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
W czasie klęski nie zaznają wstydu, *
w dniach głodu zostaną nasyceni.
Niezbożni natomiast poginą, t
wrogowie Pana zwiędną jak kwieciste łąki, *
jak dym się rozwieją.

Wtorek, Godzina czytań
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Niezbożny pożycza, ale nie zwraca, *
sprawiedliwy zaś ma litość i użycza.
Ci bowiem posiądą ziemię, którym Pan błogosławi, *
a których przeklnie, będą wyniszczeni.
Pan umacnia kroki człowieka *
na drodze, która dlań jest miła.
A choćby upadł, nie będzie leżał, *
bo jego rękę Pan podtrzyma.
Byłem dzieckiem i jestem już starcem, f
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu *
ani jego potomstwa, by o chleb żebrało.
Lituje się w każdym czasie i pożycza, *
będzie błogosławione jego potomstwo.
Odstąp od złego i czyń dobro, *
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan sprawiedliwość miłuje *
i nie opuszcza swych świętych.
Nikczemni wyginą na zawsze, *
a ich potomstwo będzie wytępione.
Sprawiedliwi posiądą ziemię *
i będą ją zamieszkiwać na wieki.
Ant. Odstąp od złego i czyń dobro, / Pan bowiem
umacnia sprawiedliwych. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Miej nadzieję w Panu * i strzeż Jego drogi.
(O. W. Alleluja.)
III
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie zachwieją się jego kroki.
Występny czatuje na sprawiedliwego *
i usiłuje go zabić.
Lecz Pan nie zostawi go w jego ręku *
i nie pozwoli skazać, gdy stanie przed sądem.
Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, t
a On cię wywyższy, abyś posiadł ziemię *
i ujrzysz zagładę występnych.
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Widziałem, jak się pysznił występny *
i rozpierał jak cedr rozłożysty.
Przeszedłem obok, a już go nie było, *
szukałem go i nie mogłem znaleźć.
Patrz na uczciwego, przyjrzyj się prawemu, *
bo miłujący pokój posiada potomstwo.
Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, *
wyginie potomstwo występnych.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, t
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.
Ant. Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi.
(O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.

HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Ześlij, Panie, * światłość i wierność swoją.
Wielki Wtorek: Broń mojej sprawy, Panie; * wybaw
mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
Okres Wielkanocny: Przystąpiliście do góry Syjon, *
do miasta Boga żyjącego. / Alleluja.
Psalm 43
Tęsknota za świątynią
Przyszedłem na świat jako światło (J 12, 46)

Wtorek, Jutrznia
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Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie f
i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją. f
Dlaczego mnie odrzuciłeś? *
Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga?
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą,
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego, |
do Boga, który jest moim weselem i radością, *
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże!
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Ześlij, Panie, światłość i wierność swoją.
Wielki Wtorek: Broń mojej sprawy, Panie; / wybaw
mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.
Okres Wielkanocny: Przystąpiliście do góry Syjon,
do miasta Boga żyjącego. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Przychodź nam, Panie, z pomocą * przez
wszystkie dni naszego życia.
Wielki Wtorek: Osądziłeś, Panie, sprawę mojej duszy, *
Obrońco mego życia, / Panie mój i Boże.
Okres Wielkanocny: Panie, * zachowałeś moją duszę
od zagłady. / Alleluja.
Pieśń Iz 38, 10-14. 17. 19b-20
Bóg uzdrowieniem umierającego
Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci
(Ap 1, 18)
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Rzekłem: W połowie dni moich *
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie, f
a Pan jego nić przeciął. *
Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana. *
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegłeś moją duszę *
od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie *
wszystkie moje grzechy.
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *
Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach |
przez wszystkie dni naszego życia *
w świątyni Pańskiej.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Przychodź nam, Panie, z pomocą / przez
wszystkie dni naszego życia.
Wielki Wtorek: Osądziłeś, Panie, sprawę mojej duszy, /
Obrońco mego życia, / Panic mój i Boże.
Okres Wielkanocny: Panie, zachowałeś moją duszę od
zagłady. / Alleluja.

Wtorek, Jutrznia
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3 antyfona
Wielki Post: Ciebie, Boże, * należy wielbić na Syjonie, t
Wielki Wtorek: Mój wierny Sługa usprawiedliwi wie
lu; * ich nieprawości sam dźwigać będzie.
Okres Wielkanocny: Nawiedziłeś * i nawodniłeś zie
mię. / Alleluja.
Psalm 65
Podzięka za urodzaje
Zrozum, że Syjonem jest miasto w niebiosach (Orygenes)
Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie, *
t Tobie dopełnić ślubów.
Do Ciebie, który próśb wysłuchujesz, *
wszelki śmiertelnik przychodzi, wyznając swoje grzechy.
Przygniatają nas nasze winy, *
a Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, *
on mieszka w Twoich pałacach.
Niech nasycą nas dobra Twego domu, *
świętość Twojego przybytku.
Cudami Twojej sprawiedliwości t
odpowiadasz nam, Boże, nasz Zbawco, *
nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
Ty swą mocą utwierdzasz góry, *
jesteś opasany potęgą.
Uśmierzasz burzliwy szum morza, *
huk jego fal, zgiełk narodów.
Z powodu Twych cudów przejęci są trwogą t
mieszkańcy krańców ziemi; *
Ty ją napełniasz radością od wschodu do zachodu.
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, |
przygotowałeś im zboże *
i tak uprawiłeś ziemię:
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, *
spulchniłeś ją deszczami i pobłogosławiłeś plonom.
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Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem,
Łąki się stroją trzodami, f
doliny okrywają się zbożem, *
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie.
Wielki Wtorek: Mój wierny Sługa usprawiedliwi wie
lu; / ich nieprawości sam dźwigać będzie.
Okres Wielkanocny: Nawiedziłeś i nawodniłeś zie
mię. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 49-56
VII (Zain)
Prawo Boże pociechą w smutku
Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, *
przez które mi dałeś nadzieję.
W mojej udręce jest dla mnie pociechą, *
że Twoje słowo obdarza mnie życiem.
Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, *
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

Wtorek, Modlitwa w ciągu dnia
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Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, *
są one dla mnie pociechą.
Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników *
porzucających Twe Prawo.
Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami *
na miejscu mego pielgrzymowania.
Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, *
by zachować Twoje Prawo.
Oto, co do mnie należy: *
zachowywać Twe postanowienia.
Psalm 53
Powszechne zepsucie
Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)
Mówi głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”, f
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, *
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, *
chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, *
nie ma ni jednego, który by czynił dobrze.
Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, *
którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Boga, *
tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego,
Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy cię oblegają, *
okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela? |
Gdy Bóg odmieni losy swojego narodu, *
Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.
Psalm 54, 3-6. 8-9
Błaganie o pomoc
Prorok modli się o wyzwolenie w imię Pana od złośliwości
prześladowców (Kasjan)
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
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Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Bo powstają przeciw mnie pyszni, f
gwałtownicy czyhają na moje życie. *
Nie mają oni Boga przed swymi oczyma.
Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.
Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, *
hańbę moich wrogów oglądało me oko.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Nie możecie służyć * Bogu i mamonie.
Wielki Wtorek: Wiele zniewag i trwogi wycierpiałem
od nich, * lecz Pan jest ze Mną / jako potężny mocarz.
Okres Wielkanocny: Dążcie do tego, co jest w górze, *
nie do tego, co na ziemi. / Alleluja.
Psalm 49
Marność bogactw
Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego
(Mt 19, 23)
I
Słuchajcie tego, wszystkie narody, *
nakłońcie ucha, wszyscy mieszkańcy ziemi,

Wtorek, Nieszpory
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Niscy pochodzeniem na równi z możnymi, *
bogaci razem z ubogimi.
Mądrość wypowiedzą moje usta, *
a serce me rozważa to, co roztropne.
Ku przypowieści nakłonię moje ucho, *
przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.
Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
Którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swego bogactwa?
Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy |
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.
Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, |
jednakowo ginie głupi i prostak, *
zostawiając obcym swoje bogactwa.
Groby są ich domami na wieki, f
ich mieszkaniem po wszystkie pokolenia, *
choć swymi imionami nazywali ziemie.
Bo człowiek nie będzie zawsze żył w dostatku, *
równy jest bydlętom, które giną.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Wielki Wtorek: Wiele zniewag i trwogi wycierpiałem
od nich, / lecz Pan jest ze Mną / jako potężny mocarz.
Okres Wielkanocny: Dążcie do tego, co jest w górze, /
nie do tego, co na ziemi. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Gromadźcie sobie * skarby w niebie.
Wielki Wtorek: Wybaw Mnie, Panie, * i postaw blisko
siebie, / a wtedy niech ktokolwiek przeciw Mnie walczy.
Okres Wielkanocny: Bóg wyzwolił moją duszę * z kra
iny umarłych. / Alleluja.
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II
Taka jest droga zadufanych w sobie *
i przyszłość zakochanych we własnych słowach.
Są jak owce pędzone do przepaści, *
śmierć ich pasie, zejdą prosto do grobu.
Panować nad nimi będą sprawiedliwi, |
rankiem zniknie ich postać, *
ich mieszkaniem jest Otchłań.
Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z krainy umarłych, *
zabierze mnie do siebie.
Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
Bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, *
a jego bogactwo za nim nie pośpieszy.
I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
„Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził”,
Iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie ujrzą światła.
Człowiek żyjący bezmyślnie w dostatku *
równy jest bydlętom, które giną.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Gromadźcie sobie skarby w niebie.
Wielki Wtorek: Wybaw Mnie, Panie, i postaw blisko
siebie, / a wtedy niech ktokolwiek przeciw Mnie walczy.
Okres Wielkanocny: Bóg wyzwolił moją duszę z kra
iny umarłych. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Otrzymaliśmy ducha przybrania za sy
nów, * w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Wielki Wtorek: Jeżeli wspólnie z Chrystusem cier
pimy, * to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
Okres Wielkanocny: Duch Święty daje świadectwo
naszemu duchowi, * że jesteśmy dziećmi Bożymi. /
Alleluja.

Wtorek, Nieszpory

Pieśń
Synostwo Boże chrześcijan
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Rz 8, 14-17

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
są synami Boga.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
aby się znowu pogrążyć w bojaźni.
Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, *
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa.
Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Otrzymaliśmy ducha przybrania za sy
nów, / w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Wielki Wtorek: Jeżeli wspólnie z Chrystusem cier
pimy, / to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
Okres Wielkanocny: Duch Święty daje świadectwo
naszemu duchowi, / że jesteśmy dziećmi Bożymi. /
Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

ŚRODA D R U G IE G O T Y G O D N IA
WEZWANIE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego
oficjum.

GODZINA CZYTAŃ

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Ps a l m o d ia

1 ant. Wzdychamy z głębi serca * oczekując odku
pienia naszego ciała.
Psalm 39
Modlitwa chorego
Stworzenie zostało poddane marności... ze względu na Te
go, 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”.

Środa, Godzina czytań
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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, f
na próżno się niepokojąc, *
gromadzi i nie wie, kto weźmie to wszystko.
Ant. Wzdychamy z głębi serca / oczekując odkupienia
naszego ciała.
2 ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, * na płacz mój
nie bądź głuchy.
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, f
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.
Ant. Usłysz, Panie, modlitwę moją, / na płacz mój nie
bądź głuchy.
3 ant. Na wieki zaufam * łaskawości Boga. (O. W.
Alleluja.)
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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, f
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.
Ant. Na wieki zaufam łaskawości Boga. (O. W.
Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Środa, Jutrznia

979

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Boże, Twoja droga jest święta, * nikt nie
dorówna wielkością naszemu Bogu.
Wielka Środa: W dniu mej niedoli szukam Pana, * do
Niego niestrudzenie wyciągam ręce.
Okres Wielkanocny: Boże, ujrzały Cię wody i zadrża
ły, * przeprowadziłeś lud swój przez morze. / Alleluja.
Psalm 77
Pamięć o dziełach Bożych
Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwąt
pieniu (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, f
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.
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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, *
ludziom objawiłeś swą potęgę.
Ramieniem swoim Twój lud wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
Boże, ujrzały Cię wody, f
ujrzały Cię wody i zadrżały, *
wzburzyły się ich odmęty.
Chmury wylały wody, f
zahuczały chmury *
i Twoje strzały się posypały.
Głos Twego grzmotu jak łoskot wozu, t
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.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Boże, Twoja droga jest święta, / nikt nie
dorówna wielkością naszemu Bogu.
Wielka Środa: W dniu mej niedoli szukam Pana, / do
Niego niestrudzenie wyciągam ręce.
Okres Wielkanocny: Boże, ujrzały Cię wody i zadrża
ły, / przeprowadziłeś lud swój przez morze. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Moje serce raduje się w Panu, * który
poniża i wywyższa.
Wielka Środa: Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, * wie
rzymy, że razem z Chrystusem żyć będziemy.
Okres Wielkanocny: Pan daje śmierć i życie, * wtrąca
do Otchłani i z niej wyprowadza. / Alleluja.

Środa, Jutrznia

Pieśń
Bóg radością pokornych
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l Sm 2, 1-10

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, *
bo cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt nie jest tak święty jak Ty, Panie, f
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, f
grzesznicy zaś zginą w ciemnościach, *
bo nie własną siłą człowiek zwycięża.
Pan wniwecz opornych obraca *
i przeciw nim grzmi na niebiosach.
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Pan sądzi krańce ziemi, f
króla obdarza potęgą *
i wywyższa moc swego pomazańca.
Powtarza się antyfonę:
Wielki Post: Moje serce raduje się w Panu, / który
poniża i wywyższa.
Wielka Środa: Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, / wie
rzymy, że razem z Chrystusem żyć będziemy.
Okres Wielkanocny: Pan daje śmierć i życie, / wtrąca
do Otchłani i z niej wyprowadza. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Pan króluje, * wesel się, ziemio, t
Wielka Środa: Dla nas Bóg uczynił Jezusa Chrystu
sa * mądrością i sprawiedliwością, / uświęceniem i odku
pieniem.
Okres Wielkanocny: Światło wzeszło dla sprawiedli
wego * i radość dla ludzi prawego serca. / Alleluja.
Psalm 97
Chwała Boga Sędziego
Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich
narodów w Boga (św. Atanazy)
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
f 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.

Środa, Modlitwa w ciągu dnia
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Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi f
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.
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.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan króluje, wesel się, ziemio.
Wielka Środa: Dla nas Bóg uczynił Jezusa Chrystu
sa / mądrością i sprawiedliwością, / uświęceniem i odku
pieniem.
Okres Wielkanocny: Światło wzeszło dla sprawiedli
wego / i radość dla ludzi prawego serca. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Ps a l m o d ia
Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
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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.
Psalm 55, 2-15. 17-24
Skarga na fałszywego przyjaciela
Jezus począł drżeć i odczuwać trwogę (Mk 14, 33)
I
Boże, usłysz modlitwę moją t
i nie odwracaj się od mojej prośby, *
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
Szamoczę się w ucisku, *
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.

Środa, Modlitwa w ciągu dnia
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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.
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, *
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 f
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.
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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, t
połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni
i krwawi; *
ja zaś nadzieję mam w Tobie.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Z ufnością oczekujmy * przyjścia na
szego Zbawiciela w chwale.
Wielka Środa: Mówili bezbożni: * Zadajmy udrękę
sprawiedliwemu, / bo jest on przeciwny naszym uczynkom.
Okres Wielkanocny: Niech się nie trwoży wasze ser
ce, * wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. / Alleluja.
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.
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Jak długo będziecie napadać na człowieka, t
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, t
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.
Bóg raz powiedział, dwakroć to słyszałem, *
że moc należy do Boga.
I u Ciebie, Panie, jest łaska, *
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Z ufnością oczekujmy przyjścia naszego
Zbawiciela w chwale.
Wielka Środa: Mówili bezbożni: / Zadajmy udrę
kę sprawiedliwemu, / bo jest on przeciwny naszym
uczynkom.
Okres Wielkanocny: Niech się nie trwoży wasze ser
ce, / wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. / Alleluja.
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2 antyfona
Wielki Post: Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze *
i nam błogosławi.
Wielka Środa: On sam się obarczył grzechami wielu *
i za przestępców się modlił.
Okres Wielkanocny: Niech Ciebie, Boże, wysławiają
ludy, * niech się radują z Twojego zbawienia. / Alleluja.
Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posiane 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, f
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.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Niech Bóg nam ukaże pogodne oblicze /
i nam błogosławi.
Wielka Środa: On sam się obarczył grzechami wielu
i za przestępców się modlił.
Okres Wielkanocny: Niech Ciebie, Boże, wysławiają
ludy, / niech się radują z Twojego zbawienia. / Alleluja.
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3 antyfona
Wielki Post: Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest
wszystko. * Jemu chwała na wieki.
Wielka Środa: Przez krew Chrystusa * mamy w Nim
odkupienie / i odpuszczenie grzechów.
Okres Wielkanocny: Majestat Boga okrywa niebio
sa, * a ziemia jest pełna Jego chwały. / Alleluja.
Pieśń

Rz 11,33-36

Drogi Boże
0 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, t
1 dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest
wszystko. / Jemu chwała na wieki.
r
Wielka Środa: Przez krew Chrystusa mamy w Nim
odkupienie / i odpuszczenie grzechów.
Okres Wielkanocny: Majestat Boga okrywa niebio
sa, / a ziemia jest pełna Jego chwały. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

CZWARTEK D R U G IE G O T Y G O D N IA
W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego
oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

PSALMODIA

1 ant. Wybawiłeś nas, Panie, * i nieustannie sławimy
Twe imię. (O. W. Alleluja.)
Psalm 44
Modlitwa w czasie klęski narodu
We wszelkich przeciwnościach odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37)
I

Boże, słyszeliśmy na własne uszy, f
ojcowie nasi nam opowiedzieli *
o czynach, których za ich dni dokonałeś w pradawnych
czasach.
Ty własną ręką zasadziłeś ich po wygnaniu pogan; *
by ich rozprzestrzenić, wypleniłeś narody.
Bo nie zdobyli ziemi mieczem swoim *
ani ich nie ocaliło własne ramię,
Lecz ramię i prawica Twoja, *
i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
Ty, mój Boże, jesteś moim Królem, *
który zapewnił zwycięstwo Jakubowi.
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Dzięki Tobie starliśmy naszych wrogów, *
w imię Twoje zdeptaliśmy napastników.
Bo nie zaufałem mojemu łukowi *
ani mój miecz mnie nie ocalił,
Lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów *
1 zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.
Każdego dnia chlubimy się Bogiem *
i nieustannie sławimy Twe imię.
Ant. Wybawiłeś nas, Panie, / i nieustannie sławimy
Twe imię. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Przebacz, Panie, * i nie wydawaj swego ludu na
wzgardę.
II
A jednak nas odrzuciłeś i okryłeś wstydem, *
już nie wyruszasz z naszymi wojskami.
Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, *
a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
Na rzeź nas wydałeś jak owce *
i rozproszyłeś między poganami.
Swój lud sprzedałeś za bezcen *
i niewiele zyskałeś z tej sprzedaży.
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, *
na śmiech otoczenia, na urągowisko.
Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, *
głowami potrząsają nad nami ludy.
Moja zniewaga jest zawsze przede mną *
i wstyd mi twarz okrywa,
Na głos miotającego szyderstwa i obelgi, *
wobec mściwego nieprzyjaciela.
Ant. Przebacz, Panie, / i nie wydawaj swego ludu na
wzgardę.
3 ant. Powstań, Panie, * i wyzwól nas przez swoją
łaskę. (O. W. Alleluja.)
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III
Wszystko to na nas przyszło, t
choć nie zapomnieliśmy o Tobie *
i nie złamaliśmy Twojego przymierza.
Nie odwróciło się nasze serce *
ani kroki nie zboczyły z Twej ścieżki,
Kiedy nas starłeś w krainie szakali *
i okryłeś nas mrokiem.
Gdybyśmy zapomnieli imię naszego Boga *
i wyciągali ręce do boga obcego,
Czyżby Bóg nie dostrzegł tego, *
On, który zna tajniki serca?
Lecz to z powodu Ciebie ciągle nas mordują, *
mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? *
Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze!
Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, *
zapominasz o naszej nędzy i ucisku?
W proch runęło nasze życie, *
ciałem przylgnęliśmy do ziemi.
Powstań, przyjdź nam na pomoc *
i wyzwól nas przez swoją łaskę!
Ant. Powstań, Panie, i wyzwól nas przez swoją łaskę.
(O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN z odpowiedniego oficjum.
Ps a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Wzbudź swą potęgę, Panie, * i przyjdź
nam z pomocą.

Czwartek, Jutrznia
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Wielki Czwartek: Spójrz, Panie, * i zobacz, że jestem
w udręce; / szybko mnie wysłuchaj.
Okres Wielkanocny: Ja jestem krzewem winnym, * wy
latoroślami. / Alleluja.
Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę
Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)
Usłysz, Pasterzu Izraela, t
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem, *
wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, |
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś, go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, |
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
W jej cieniu skryły się góry, *
jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
32 LCi n
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Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, |
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Wzbudź swą potęgę, Panie, / i przyjdź
nam z pomocą.
Wielki Czwartek: Spójrz, Panie, i zobacz, że jestem
w udręce; / szybko mnie wysłuchaj.
Okres Wielkanocny: Ja jestem krzewem winnym, / wy
latoroślami. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan czynów wspaniałych dokonał * i cała
ziemia niech o tym się dowie.
Wielki Czwartek: Oto Bóg, zbawienie moje, * Jemu
zaufam i bać się nie będę.
Okres Wielkanocny: Z weselem będziecie czerpać wo
dę * ze zdrojów zbawienia. / Alleluja.
Pieśń

Iz 12, 1-6

Radość wyzwolonego ludu
Jeśli jest kto spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije!
(J 7 , 37)
Wysławiam Cię, Panie, *
bo rozgniewałeś się na mnie,

Czwartek, Jutrznia
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Lecz Twój gniew się uśmierzył *
i dałeś mi pociechę.
Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą *
i On się stał moim zbawieniem.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie *
wodę ze zdrojów zbawienia.
Jeszcze w owym dniu powiecie: *
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne.
Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał *
i cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan czynów wspaniałych dokonał / i cała
ziemia niech o tym się dowie.
Wielki Czwartek: Oto Bóg, zbawienie moje, / Jemu
zaufam i bać się nie będę.
Okres Wielkanocny: Z weselem będziecie czerpać wo
dę * ze zdrojów zbawienia. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Radośnie śpiewajcie Bogu, * który jest
naszą mocą. f
Wielki Czwartek: Nakarmił nas Pan * chlebem z wy
bornej pszenicy, / nasycił nas miodem z opoki.
Okres Wielkanocny: Chlebem Bożym jest Ten, * który
z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.
Psalm 81
Uroczyste odnowienie przymierza
Uważajcie, aby w kimś z was nie było przewrotnego serca
niewiary (Hbr 3, 12)
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Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, *
t wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba!
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
Bo tak ustanowiono w Izraelu *
przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał z ziemi egipskiej.
Słyszę słowa nieznane: t
„Uwolniłem od brzemienia jego barki, *
jego ręce porzuciły kosze.
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem, t
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, *
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć; *
obyś Mnie posłuchał, Izraelu!
Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, f
który cię wywiódł z ziemi egipskiej, *
szeroko otwórz usta, abym je napełnił.
Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, *
Izrael nie był Mi posłuszny.
Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, *
niech postępują według swych zamysłów.
Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami,
Natychmiast bym zgniótł ich wrogów *
i obrócił rękę na ich przeciwników.
Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, *
a kara ich trwałaby na wieki.
A jego bym karmił wyborną pszenicą *
i sycił miodem z opoki” .
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Radośnie śpiewajcie Bogu, / który jest
naszą mocą.

Czwartek, Modlitwa u’ ciągu dnia
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Wielki Czwartek: Nakarmił nas Pan chlebem z wy
bornej pszenicy, / nasycił nas miodem z opoki.
Okres Wielkanocny: Chlebem Bożym jest Ten, / który
z nieba zstępuje i daje życie światu. / Alleluja.
Czytanie, responsoriuin krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego ofiejum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego okresu.
PSALMODIA

Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 65-72
IX (Tet)
Cierpienie szkołą pełnienia woli Bożej
Swojemu słudze wyświadczyłeś dobro, *
zgodnie z Twoim słowem, Panie.
Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, *
bo ufam Twoim przykazaniom.
Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, *
teraz jednak strzegę Twego słowa.
Dobry jesteś i dobrze czynisz, *
naucz mnie ustaw swoich.
Zuchwali knują przeciw mnie podstępy, *
lecz ja całym sercem strzegę Twych postanowień.
Otępiało ich serce od nadmiaru sadła, *
a ja znajduję rozkosz w Twoim Prawie.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył ustaw Twoich.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
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Psalm 56, 2-7. 9-14
Ufność w słowie Pańskim
Psalm ten ukazuje Mękę Chrystusową (św. Hieronim)
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek, *
uciska mnie w nieustannej walce.
Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, *
liczni są ci, którzy ze mną walczą.
Ilekroć mnie trwoga ogarnie, *
w Tobie, Najwyższy, pokładam nadzieję.
W Bogu, którego słowo wielbię, f
w Bogu pokładam nadzieję: nie będę się lękał, *
cóż może uczynić mi człowiek?
Przez cały dzień mi uwłaczają, *
wszystkie swe zamysły przeciw mnie kierują.
Schodzą się, czyhają, śledzą moje kroki, *
godzą na me życie.
Ty zapisałeś moje życie tułacze t
i przechowałeś łzy moje w swym bukłaku, *
czyż nie są zapisane w Twej księdze?
Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę, *
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
W Bogu, którego słowo wielbię, *
w Panu, którego słowo wychwalam,
W Bogu pokładam nadzieję: nie będę się lękał, *
cóż może uczynić mi człowiek?
Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, *
Tobie oddam ofiary pochwalne,
Bo od śmierci ocaliłeś me życie, t
a nogi moje od upadku, *
abym w światłości życia chodził przed Bogiem.
Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. Augustyn)
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.

Czwartek, Nieszpory
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Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, f
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Zastawili sidła na moje nogi *
i pognębili moją duszę.
Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
Serce moje jest mocne, Boże, f
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, f
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
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z

odpowiedniego oficjum.

Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, *
aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.
Wielki Czwartek: Chrystus, pierworodny spośród
umarłych * i Władca królów ziemi, / uczynił nas kró
lestwem dla Boga i Ojca swojego.
Okres Wielkanocny: Bóg ustanowił Chrystusa * sę
dzią żywych i umarłych. / Alleluja.
Psalm 72
Królewska władza Mesjasza
Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, ka
dzidło i mirrę (Mt 2, 11)
I
Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu,
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Niech góry przyniosą pokój ludowi, *
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu, f
będzie ratował dzieci biedaków *
i zmiażdży ciemiężycieli.
Będzie żył długo jak słońce, *
jak księżyc, z pokolenia na pokolenie.
Będzie jak deszcz spadający na trawę, *
jak rzęsista ulewa, co nawadnia ziemię.
Za dni jego sprawiedliwość zakwitnie *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Wrogowie będą bić przed nim pokłony, *
a przeciwnicy pył będą lizali.

Czwartek, Nieszpory
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Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan,
aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.
Wielki Czwartek: Chrystus, pierworodny spośród
umarłych / i Władca królów ziemi, / uczynił nas kró
lestwem dla Boga i Ojca swojego.
Okres Wielkanocny: Bóg ustanowił Chrystusa sędzią
żywych i umarłych. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan zmiłuje się nad biednymi, * wybawi
ich od krzywdy i przemocy.
Wielki Czwartek: Pan wyzwoli biedaka, który Go
wzywa, * i ubogiego, który nie ma opieki.
Okres Wielkanocny: W Nim będą błogosławione *
wszystkie ludy ziemi. / Alleluja.
II
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Wybawi ich od krzywdy i przemocy, *
gdyż krew ich cenna jest w jego oczach.
Będzie żył i przyniosą mu złoto z Saby, f
zawsze będą się modlić za niego, *
nieustannie błogosławić mu będą.
Obfitość zboża będzie na ziemi, f
szczyty pagórków zaszumią kłosami jak Liban *
i rozmnożą się mieszkańcy miast jak polna trawa.
Niech jego imię trwa na wieki, *
jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię.
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Niech jego imieniem wzajemnie się błogosławią, *
niech wszystkie narody życzą mu szczęścia.
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, *
który sam czyni cuda.
Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, f
a Jego chwała niech wypełni ziemię. *
Niech się tak stanie, niech się stanie!
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan zmiłuje się nad biednymi, / wybawi
ich od krzywdy i przemocy.
Wielki Czwartek: Pan wyzwoli biedaka, który Go
wzywa, / i ubogiego, który nie ma opieki.
Okres Wielkanocny: W Nim będą błogosławione
wszystkie ludy ziemi. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Gdybym całą majętność rozdał na jał
mużnę, * a ciało wydał na spalenie, / lecz nie miał mi
łości, / nic bym nie zyskał.
Wielki Czwartek: Daję wam przykazanie nowe, * aby
ście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.
Okres Wielkanocny: Teraz trwają wiara, nadzieja
i miłość, * a miłość jest z nich największa. / Alleluja.
Pieśń
1 Kor 13, 1-8. 13
Prawdziwa miłość
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, *
a miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca *
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania *
i poznał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę *
i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, *
byłbym niczym.
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I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, f
a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, *
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest i łaskawa, f
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, *
nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, *
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, *
lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, f
we wszystkim pokłada nadzieję *
i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje *
i nie jest jak proroctwa, które się skończą,
Albo jak dar języków, który zniknie, *
lub jak wiedza, której zabraknie.
Teraz więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość, *
a miłość jest z nich największa.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Gdybym całą majętność rozdał na jał
mużnę, / a ciało wydał na spalenie, / lecz nie miał miłości, /
nic bym nie zyskał.
Wielki Czwartek: Daję wam przykazanie nowe, / aby
ście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.
Okres Wielkanocny: Teraz trwają wiara, nadzieja
i miłość, / a miłość jest z nich największa. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, an tyfo na d o pieśni M aryi,
prośby i m o dlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

PIĄTEK D R U G IE G O T Y G O D N IA
WEZWANIE
Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego
oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Nie karć mnie, Panie, * w Twoim gniewie, f
Psalm 38
Błaganie nieszczęśliwego grzesznika
Wszyscy znajomi Jezusa stali z daleka (Łk 23, 49)
I
Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie *
t ani mnie nie karz w swej zapalczywości.
Utkwiły bowiem we mnie strzały Twoje *
i Twoja ręka zaciążyła nade mną.
Z powodu Twego gniewu nic nie ma zdrowego w mym
ciele, *
nic nietkniętego w kościach na skutek grzechu mojego.
Bo winy moje przerosły moją głowę *
1 przygniatają mnie ciężkim brzemieniem.
Ant. Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie.
2 ant. Znasz, Panie, * wszystkie me pragnienia. (O. W.
Alleluja.)

Piątek, Godzina czytań
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II
Moje rany cuchną i ropieją *
z powodu mojego szaleństwa.
Przybity i zgarbiony, *
przez cały dzień chodzę smutny.
Bo ogień trawi lędźwie moje *
i w moim ciele nic nie ma zdrowego.
Złamany i bardzo wyczerpany *
jęczę, bo drży moje serce.
Znasz, Panie, wszystkie me pragnienia *
i jęk mój nie skryje się przed Tobą.
Trzepocze się we mnie serce i z sił opadłem, *
i nawet gaśnie światło moich oczu.
Stronią od mej choroby sąsiedzi i przyjaciele, *
a moi bliscy trzymają się z daleka.
Ci, którzy czyhają na me życie, zastawiają sidła, |
pragną mojej zguby, którzy źle mi życzą *
i przez dzień cały obmyślają podstępy.
Ant. Znasz, Panie, wszystkie me pragnienia. (O. W.
Alleluja.)
3 ant. Wyznaję Tobie moją winę, * nie opuszczaj mnie,
Panie, zbawienie moje. (O. W. Alleluja.)
III
A ja nie słucham, tak jak człowiek głuchy, *
jestem jak niemy, co ust nie otwiera.
Stałem się jak człowiek, który nie słyszy *
i brak mu w ustach odpowiedzi.
Bo Tobie ufam. Panie, *
Ty, Panie, Boże mój, odpowiesz.
Mówię bowiem: „Niech się ze mnie nie cieszą, *
gdy chwieje się ma noga, niech się nade mnie nie
wynoszą” .
Bo jestem bardzo bliski upadku, *
a ból mój zawsze jest przy mnie.
Ja przecież wyznaję moją winę, *
a grzech mój przejmuje mnie trwogą.
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Silni są ci, którzy są mi przeciwni bez powodu, *
i liczni, którzy mnie niesłusznie nienawidzą.
Ci, którzy za dobro złem odpłacają, *
za to mi grożą, że za dobrem idę.
Panie, Ty mnie nie opuszczaj, *
Boże mój, nie oddalaj się ode mnie!
Śpiesz mi na pomoc, *
Panie, zbawienie moje.
Ant. Wyznaję Tobie moją winę, / nie opuszczaj mnie,
Panie, zbawienie moje. (O. W. Alleluja.)
W erset, czytania i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Pokornym i skruszonym sercem * Ty,
Boże, nie gardzisz.
Okres Wielkanocny: Ufaj, synu, * twoje grzechy są ci
odpuszczone. / Alleluja.
Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie
nowego człowieka (Ef 4, 23-24)
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Piątek, Jutrznia
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Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, f
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Powtarza się antyfonę:
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Wielki Post: Pokornym i skruszonym sercem / Ty,
Boże, nie gardzisz.
Okres Wielkanocny: Ufaj, synu, twoje grzechy są ci
odpuszczone. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Gdy się gniewasz, Panie, * wspomnij na
swe miłosierdzie.
Okres Wielkanocny: Chwały Chrystusa * pełna jest
ziemia, / z Jego rąk tryskają promienie. / Alleluja.
Pieśń
Ha 3, 2-4. 13 a. 15-19
Bóg przychodzi na sąd
Podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie
(Łk 21, 28)
Usłyszałem, Panie, Twoje orędzie, *
zobaczyłem, Panie, Twoje dzieło.
Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, t
pozwól nam je poznać, gdy zbliży się pora; *
w gniewnym zapale wspomnij na swą litość!
Bóg przychodzi z Temanu, *
Święty z góry Paran.
Jego majestat okrywa niebiosa, *
a Jego chwały pełna jest ziemia.
Jego wspaniałość podobna do światła, f
z Jego rąk tryskają promienie, *
moc Jego w nich jest ukryta.
Wyszedłeś, aby lud swój ocalić *
i wybawić Twego pomazańca.
Konie bezbożnika wdeptałeś w morze, *
w kipiącą topiel wód ogromnych.
Usłyszałem, i me serce struchlało, *
na ten głos moje wargi zadrżały,
Moje kości przeniknęła trwoga, *
zachwiały się moje kroki.
Jednak w spokoju czekam na klęskę, *
która spotka lud naszych gnębicieli.

Piątek, Jutrznia
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Choć drzewo figowe nie rozwija pąków *
i winnice nie wydają plonów,
Chociaż zawiodły zbiory oliwek, *
a pola nie przynoszą żywności,
Choć stada owiec znikają z owczarni *
i nie ma wołów w zagrodach,
Ja się jednak rozraduję w Panu *
i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu.
Pan, który jest moją siłą, f
uczyni me nogi jak nogi jelenia *
i na wyżyny mnie wyprowadzi.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Gdy się gniewasz, Panie, / wspomnij na
swe miłosierdzie.
Okres Wielkanocny: Chwały Chrystusa pełna jest
ziemia, / z Jego rąk tryskają promienie. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Chwal, Jeruzalem, * Pana. f
Okres Wielkanocny: Wysławiaj twego Boga, Syjo
nie, * On zapewnia pokój twoim granicom. / Alleluja.
Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka
(Ap 21, 9)
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
t wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
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On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Chwal, Jeruzalem, Pana.
Okres Wielkanocny: Wysławiaj twego Boga, Syjonie, /
On zapewnia pokój twoim granicom. / Alleluja.
Czytanie, respon soriu m krótkie, an ty fo n a do pieśni Z a c h a 
riasza, prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpow iedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A n ty fo n a ja k w T ekstach okresow ych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 73-80
X (Jod)
Radość z pełnienia Prawa Bożego
Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały, *
obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, *
bo zaufałem Twojemu słowu.
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.

Piątek, Modlitwa w ciągu dnia
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Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie
dręczą, *
ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, *
abym nie doznał wstydu.
Psalm 59, 2-6a. 10-11. 17-18
Przeciw wrogom
Niech te słowa Zbawiciela pouczą wszystkich o miłości ku
Jego Ojcu (Euzebiusz z Cezarei)
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców *
i od mężów dyszących zemstą.
Bo oto czyhają na me życie, *
spiskują przeciw mnie mocarze.
A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.
Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, *
bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
Opiewać będę Twoją potęgę *
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
Bo stałeś się dla mnie warownią *
i ucieczką w dniu mego ucisku.
Będę śpiewać Tobie, Mocy moja, t
bo Ty, Boże, jesteś moją warownią, *
mój łaskawy Boże.
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Psalm 60
Modlitwa po klęsce
Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat (J 16, 33)
Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, *
by uciekali przed łukiem.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
Bóg przemówił w swojej świątyni: |
„Będę się radował i podzielę Sychem, *
a dolinę Sukkot wymierzę.
Do Mnie należą Gilead i ziemia Manassesa, f
Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
Juda moim berłem.
Moją misą do mycia jest Moab, t
na Edomie mój but postawię, *
zatriumfuję nad Filisteą”.
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalmodia dodatkow a z serii II i III,
s. 1231.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

Piątek, Nieszpory
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N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

PSALMODIA

1 antyfona
Wielki Post: Uchroń, Panie, moją duszę od śmierci, *
a nogi od upadku.
Okres Wielkanocny: Pan wybawił * moją duszę od
śmierci. / Alleluja.
Psalm 116 A
Dziękczynienie
Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego
(Dz 14, 22)
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, |
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
„Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Powtarza się antyfonę:
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Wielki Post: Uchroń, Panie, moją duszę od śmierci, /
a nogi od upadku.
Okres Wielkanocny: Pan wybawił moją duszę od
śmierci. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pomoc moja od Pana, * który stworzył
niebo i ziemię.
Okres Wielkanocny: Pan strzegł swojego ludu, * jak
źrenicy oka. / Alleluja.
Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani
żaden upal (Ap 7, 16)
Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, t
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał t
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Pomoc moja od Pana, / który stworzył
niebo i ziemię.

Piątek, Nieszpory
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Okres Wielkanocny: Pan strzegł swojego ludu, / jak
źrenicy oka. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną *
za grzechy całego świata.
Okres Wielkanocny: Krew Jezusa, Syna Bożego, *
oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. / Alleluja.
Pieśń 1 J 1, 5b. 7. 9; 2, lb-2
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy
Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, t
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, f
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, f
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, |
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną
za grzechy całego świata.
Okres Wielkanocny: Krew Jezusa, Syna Bożego, /
oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

SOBOTA D R U G IE G O T Y G O D N IA
W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego
oficjum.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Ps a l m o d ia

1 ant. Pamiętaj o nas, Panie, * i przyjdź nam z po
mocą. (O. W. Alleluja.)
Psalm 106
Niewdzięczność ludu wybranego
Spisane to zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres
czasów (1 Kor 10, 11)
I
Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysłowi potężne dzieła Pana *
i rozgłosi całą Jego chwałę?
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie, gdyż upodobałeś sobie
w Twym ludzie, *
przyjdź nam z pomocą.
Abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, t
cieszyli się radością Twojego ludu, *
chlubili się razem z Twym dziedzictwem.

Sobota, Godzina czytań
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Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie, *
popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów, |
nie pamiętali ogromu łask Twoich, *
lecz bunt podnieśli przeciw Najwyższemu nad Morzem
Czerwonym.
Ale ocalił ich przez wzgląd na swoje imię, *
aby objawić swą potęgę.
Zgromił Morze Czerwone, i wyschło, *
i poprowadził ich przez fale jak przez pustynię.
Ocalił ich z rąk ciemiężcy *
i uwolnił z rąk przeciwnika.
Wody zakryły ich wrogów, *
ani jeden z nich nie ocalał.
Uwierzyli więc Jego słowom *
i śpiewali Mu pochwały.
Ale szybko zapomnieli o Jego czynach, *
nie czekali na Jego radę.
Pożądaniem pałając na pustyni, *
wystawili tam Boga na próbę.
Uczynił zadość ich żądaniu, *
lecz zesłał na nich zarazę.
Zazdrościli Mojżeszowi w obozie, *
Aaronowi, świętemu Pana.
Otwarła się ziemia i połknęła Datana, *
i zasypała zgraję Abirama.
Ogień zapłonął przeciw ich zgrai *
1 płomień strawił bezbożnych.
Ant. Pamiętaj o nas, Panie, / i przyjdź nam z pomocą.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Strzeż się, abyś nie zapomniał * o przymierzu
z Panem, Bogiem twoim.
II
U stóp Horebu zrobili cielca *
i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota.
Zamienili swą Chwałę *
na podobieństwo cielca jedzącego siano.
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Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
Rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, *
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
Postanowił ich zatem wytracić, *
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec.
On wstawił się do Niego, *
aby odwrócić Jego gniew niszczący.
I wzgardzili wspaniałą ziemią, *
nie wierzyli Jego słowom,
Ale szemrali w swoich namiotach, *
nie słuchali głosu Pana.
I przysiągł im z ręką podniesioną, *
że powali ich na pustyni,
Że ich potomstwo rozproszy wśród ludów, *
że rozmiecie ich po całej ziemi.
Potem przystali do Baal Peora, *
jedli ofiary składane martwym bogom.
Rozdrażnili Pana swymi postępkami *
i spadła na nich plaga.
Lecz powstał Pinchas, który sąd odbył, *
i ustąpiła zaraza.
To mu poczytano za czyn sprawiedliwy *
przez wszystkie pokolenia, na wieki.
Znów rozdrażnili Pana przy wodach Meriba, *
przez nich Mojżesza spotkało nieszczęście,
Bo jego ducha rozgoryczyli *
i powiedział rzeczy nierozważne.
Ant. Strzeż się, abyś nie zapomniał / o przymierzu
z Panem, Bogiem twoim.
3 ant. Ratuj nas, Boże, * i zgromadź nas z krajów
pogańskich. (O. W. Alleluja.)
III
Nie wytępili narodów, *
jak im to Pan nakazał,
Ale zmieszali się z poganami *
i uczyli się postępować jak oni.

Sobota, Godzina czytań
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Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.
Składali w ofierze swych synów *
i swoje córki złym duchom.
Krew niewinną przelali, f
krew swoich synów i córek, *
które złożyli w ofierze posągom kananejskim.
Ziemia krwią się skalała, t
a oni splamili się swoimi czynami *
i dopuścili się wiarołomstwa przez swoje występki.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.
Wydał ich w ręce pogan, *
zawładnęli nimi przeciwnicy.
Wrogowie znęcali się nad nimi, *
pod ich ręką doznawali ucisku.
Uwalniał ich wiele razy, t
oni zaś buntowali się przeciw Jego zamysłom *
i ginęli przez swoje nieprawości.
Lecz wejrzał na ich utrapienie, *
wysłuchał ich modlitwy.
1 wspomniał dla ich dobra na swoje przymierze, *
zlitował się nad nimi w swej wielkiej łaskawości.
Litość dla nich wzbudził *
u wszystkich, którzy ich mieli w niewoli.
Ratuj nas, Boże, nasz Panie, *
zgromadź nas z krajów pogańskich,
Abyśmy wielbili święte imię Twoje *
i dumni byli z Twej chwały.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, t
od wieków na wieki, *
a cały lud niech powie: Amen!
Ant. Ratuj nas, Boże, / i zgromadź nas z krajów
pogańskich. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
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JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G od zinę p oprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, *
a wierność Twoją nocami.
Okres Wielkanocny: Weselę się, Panie, Twoimi czy
nami, * raduję się dziełami rąk Twoich. / Alleluja.
Psalm 92
Doskonałość Boża
Psalm ten wysławia dzieła Jednorodzonego (św. Atanazy)
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny, *
i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, f
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

Sobota, Jutrznia
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Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, t
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, /
a wierność Twoją nocami.
Okres Wielkanocny: Weselę się, Panie, Twoimi czy
nami, / raduję się dziełami rąk Twoich. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Uznajcie wielkość * naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *
Ja ranię i Ja sam uzdrawiam. / Alleluja.
Pieśń

Pwt 32, 1-12

Dobrodziejstwa Boże dla narodu wybranego
Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, Jeruzalem, jak
ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła (Mt 23, 37)
Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, *
słuchaj, ziemio, głosu mojego.
Jak deszcz niech spływa moje pouczenie, *
jak rosa niech pada me słowo,
Jak deszcz rzęsisty na zieleń, *
jak deszcz życiodajny na trawę!
Oto będę głosić imię Pana; *
uznajcie wielkość naszego Boga!
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On jest Opoką, a Jego dzieło doskonałe, *
wszystkie Jego drogi są słuszne.
On jest Bogiem wiernym i nie zawodzi, *
On sprawiedliwy i prawy.
Przestali być Jego dziećmi, |
bo grzech popełnili, *
pokolenie przewrotne i zakłamane.
Więc tak chcesz odpłacić Panu, *
ludu głupi i bezrozumny?
Czyż nie On jest twoim Ojcem i Stwórcą, *
który cię uczynił i dał ci życie?
Wspomnij na dni, które przeminęły, *
rozważ lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, *
i twoich starców, niech ci opowiedzą,
Jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody *
i rozdzielał synów człowieczych.
Wtedy wytyczył granice dla ludów *
według liczby synów Boga sprawiedliwego,
Bo Jego lud jest własnością Pana, *
Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem.
Znalazł go na ziemi pustynnej, *
na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy.
Opiekował się nim i pouczał, *
strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, który krąży nad gniazdem, *
by z niego wywabić swe pisklęta,
I bierze je na skrzydła rozpostarte, *
niosąc je na samym sobie,
Tak Pan go prowadził, *
a nie było z nim obcego boga.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Uznajcie wielkość naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Ja zabijam i Ja sam ożywiam, / Ja
ranię i Ja sam uzdrawiam. / Alleluja.

Sobota, Jutrznia
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3 antyfona
Wielki Post: Panie, jak przedziwne jest Twoje imię *
na całej ziemi.
Okres Wielkanocny: Uwieńczyłeś Twego Pomazań
ca * czcią i chwałą. / Alleluja.
Psalm 8
Wielkość Stwórcy i godność człowieka
Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego samego
ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła (Ef 1, 22)
0 Panie, nasz Panie, t
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom f
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
1 dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Panie, jak przedziwne jest Twoje imię / na
całej ziemi.
Okres Wielkanocny: Uwieńczyłeś Twego Pomazańca
czcią i chwałą. / Alleluja.
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Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z a c h a 
riasza, prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego okresu.
Psalmodia
Wielki Post: A n ty fo n a jak w Tekstach okresow ych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 81-88
XI (Kaf)
Zaufanie Bogu w czasie cierpienia
Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu, *
pokładam nadzieję w Twoim słowie, Panie.
Słabną moje oczy wyglądając Twego słowa: *
kiedyż mi ześlesz pociechę?
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, *
nie zapominam o Twoich ustawach.
Ile dni Twojemu słudze zostaje? *
Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich?
Doły na mnie wykopali zuchwalcy, *
którzy nie postępują według Twego Prawa.
Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. *
Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi, *
ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.
Według swej łaski zapewnij mi życie, *
ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.

Sobota, Modlitwa w ciągu dnia
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Psalm 61
Modlitwa wygnańca
Modlitwa sprawiedliwego, który ma nadzieję radości wiecz
nej (św. Hilary)
Usłysz, Boże, moje wołanie, *
zważ na moją modlitwę.
Do Ciebie wołam z krańców ziemi, f
gdy słabnie moje serce. *
Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.
Bo Ty jesteś dla mnie obroną, *
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, *
chronić się w cieniu Twych skrzydeł.
Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów *
i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.
Przydawaj dni do dni króla, *
niech dorówna latami wszystkim pokoleniom.
Niech na wieki króluje przed Bogiem, *
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
Wówczas zawsze będę opiewał Twe imię *
i dnia każdego wypełniał moje śluby.
Psalm 64
Bóg sądzi prześladowców
Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn)
Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, f
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
umacniają się w złym zamiarze,
Zamyślają potajemnie zastawić sidła f
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
33 L.c; u
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Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
Własny język upadek im gotuje, *
a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią f
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
Sprawiedliwy weseli się w Panu, t
do Niego się ucieka, *
a wszyscy prawego serca się chlubią.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TYDZIEŃ TRZECI

NIEDZIELA
I N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
H YM N

z

odpow iedniego okresu.

Ps a l m o d ia

1 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Pan mówi: Nawracajcie
się * i wierzcie w Ewangelię.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Pan jest wywyższony
ponad wszystkie niebiosa, * On podniósł z prochu nędza
rza. / Alleluja.
Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
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Powtarza się antyfonę:
3 niedziela Wielkiego Postu: Pan mówi: Nawracajcie
się / i wierzcie w Ewangelię.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Pan jest wywyższony
ponad wszystkie niebiosa, / On podniósł z prochu nędza
rza. / Alleluja.
2 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Tobie, Panie, złożę ofiarę
pochwalną * i wezwę Twojego imienia.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Rozerwałeś, Panie, moje
kajdany, * Tobie złożę ofiarę pochwalną. / Alleluja.
Psalm 116 B
Dziękczynienie w świątyni
Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu
(Hbr 13, 15)
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, t
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,

Niedziela, I Nieszpory
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W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Powtarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Tobie, Panie, złożę ofiarę
pochwalną / i wezwę Twojego imienia.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Rozerwałeś, Panie, moje
kajdany, / Tobie złożę ofiarę pochwalną. / Alleluja.
3 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Nikt nie może odebrać
Mi życia, * lecz Ja sam je oddaję i biorę je na nowo.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Trzeba było, aby Chry
stus cierpiał * i tak wszedł do swojej chwały. / Alleluja.
Pieśń

Flp 2,6-11

Chrystus Sługa Boży
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, f
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie t
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Powtarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Nikt nic może odebrać
Mi życia, / lecz Ja sam je oddaję i biorę je na nowo.
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3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Trzeba było, aby Chry
stus cierpiał / i tak wszedł do swojej chwały. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
W EZW A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego okresu.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Ps a l m o d ia

1 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Każdego dnia * będę
błogosławił Ciebie, Panie.
3 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został od
sunięty * od wejścia do grobu. / Alleluja.
7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Bóg wskrzesił Chry
stusa z martwych * i obdarzył Go chwałą. / Alleluja.
Psalm 145
Chwała Bożego Majestatu
Sprawiedliwy jesteś, Panie, Tv, 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.

Niedziela, Godzina czytań
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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.
Powtarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Każdego dnia będę bło
gosławił Ciebie, Panie.
3 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został od
sunięty od wejścia do grobu. / Alleluja.
7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Bóg wskrzesił Chry
stusa z martwych / i obdarzył Go chwałą. / Alleluja.
2 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Królestwo Twoje, Panie, *
królestwem wszystkich wieków.
3 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukasz, nie
wiasto? * Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Wywyższony je
steś, Panie, * ponad wszystkie niebiosa. / Alleluja.
II
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę,
Aby synom ludzkim oznajmić potęgę Twoją *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
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Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Powtarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Królestwo Twoje, Panie,
królestwem wszystkich wieków.
i

3 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukasz,
niewiasto? / Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Wywyższony je
steś, Panie, ponad wszystkie niebiosa. / Alleluja.
3 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Pan jest wierny we wszy
stkich swoich słowach * i we wszystkich swoich dziełach
święty, t
3 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario, *
Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Dana Mi jest wszel
ka władza * w niebie i na ziemi. / Alleluja.
III
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich swoich dziełach święty.
f 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 wołę tych, którzy cześć Mu oddają, *
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, *
lecz zniszczy wszystkich występnych.

Niedziela, Jutrznia
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Niech usta moje głoszą chwałę Pana, t
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, *
zawsze i na wieki.
P ow tarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Pan jest wierny we wszy
stkich swoich słowach / i we wszystkich swoich dziełach
święty.
3 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario, /
Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Dana Mi jest wszlka
władza w niebie i na ziemi. / Alleluja.
W erset, czytania i m odlitw a ja k w T ekstach okresow ych.

JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G o dzinę poprzedza
W ezwanie.
HY MN z odpow iedniego okresu.
P s a l m o d ia

1 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Ponad szum wód rozle
głych potężny jesteś, Panie, * świadectwa Twoje bardzo
godne są wiary.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Pan króluje, * oblókł się
w majestat. / Alleluja, t
Psalm 93
Wspaniałość Boga Stworzyciela
Zakrólowal Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i
radujmy, i chwalę Mu dajmy (Ap 19. 6. 7)
Pan króluje, oblókł się w majestat, t
t Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
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Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków. Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, t
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, f
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, t
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
Powtarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Ponad szum wód rozle
głych potężny jesteś, Panie, / świadectwa Twoje bardzo
godne są wiary.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Pan króluje, oblókł się
w majestat. / Alleluja.
2 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Błogosławcie Pana, źró
dła, * chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Całe stworzenie dostąpi
wyzwolenia, * aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci
Bożych. / Alleluja.
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.

Niedziela , Jutrznia
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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, wszystkie 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, *
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.
N a końcu tej pieśni nie mówi się C hw ała

Ojcu.

P ow tarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Błogosławcie Pana, źró
dła, / chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
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3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Całe stworzenie dostąpi
wyzwolenia, / aby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci
Bożych. / Alleluja.
3 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Wychwalajcie Pana, *
królowie ziemscy i wszystkie narody.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Imię Pana zostało wy
wyższone * ponad niebo i ziemię. / Alleluja.
Psalm 148
Hymn na cześć Stwórcy
Siedzącemu na tronie i Barankow i 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, *
płazy i ptactwo skrzydlate,
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, *
starcy i dzieci,

Niedziela, Modlitwa w ciągu dnia
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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.
Pow tarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Wychwalajcie Pana, kró
lowie ziemscy i wszystkie narody.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Imię Pana zostało wy
wyższone ponad niebo i ziemię. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących,
tym, który stal 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”.
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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, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
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, t
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.
III
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.

Niedziela, II Nieszpory
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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, f
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.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G od zin ach p salm odia d o d atk o w a , s. 1229.
C zytanie, werset i m odlitw a jak w T ekstach okresowych.
Z akończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

II N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpow iedniego okresu.

P s a l m o d ia

1 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Panie, Królu wszechmo
gący, * wyzwól nas ze względu na Twe imię / i daj nam
czas na szczerą pokutę.

1040

Tydzień III

3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Chrystus uwolnił świat
od grzechów * i w niebie zasiadł po prawicy Ojca. /
Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nie
przyjaciół u stóp swoich (1 Kor 15, 25)1
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź p'o 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: f
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.
Powtarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Panie, Królu wszechmo
gący, wyzwól nas ze względu na Twe imię / i daj nam czas
na szczerą pokutę.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Chrystus uwolnił świat
od grzechów / i w niebie zasiadł po prawicy Ojca. /
Alleluja.
2 antyfona
3 niedziela Wielkiego Postu: Zostaliśmy odkupieni*
drogocenną krwią Chrystusa, / niepokalanego Baranka.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Pan zesłał odkupienie*
swojemu ludowi. / Alleluja.

Niedziela, II Nieszpory
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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.
P ow tarza się antyfonę:

3 niedziela Wielkiego Postu: Zostaliśmy odkupieni
drogocenną krwią Chrystusa, / niepokalanego Baranka.
3 i 7 Niedziela Wielkanocna: Pan zesłał odkupienie
swojemu ludowi. / Alleluja.
3 antyfona
3
niedziela Wielkiego Postu: Chrystus się obarczył
naszym cierpieniem * i dźwigał nasze boleści.

1042

Tydzień III

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, f
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.
P ow tarza się antyfonę:

3
niedziela Wielkiego Postu: Chrystus się obarcył
naszym cierpieniem / i dźwigał nasze boleści.
3

i 7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Zakrówał nasz Pan, * weselmy się i oddajmy Mu chwałę. /
Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy w ykonać wszyst
kie Alleluja, tak ja k to p o d an o . W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na po czątku i końcu każdej strofy.

Pieśń
Ap 19, lc-2a. 5b. 7
Gody Baranka
Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(w. Alleluja)

Niedziela, II Nieszpory
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którzy się Go boicie, wielcy i mali.
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(w. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę,
w . Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(w. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła,
w . Alleluja (alleluja).
P ow tarza się antyfonę:

3
i 7 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Zakróloał
nasz Pan, / weselmy się i oddajmy Mu chwałę. / Alleluja.
C zytanie, responsorium krótkie, a n ty fo n a do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a jak w T ekstach okresow ych.
Zakończenie G od ziny jak w Częściach stałych.

PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.

G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G o dzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Nasz Bóg przybył * i nie będzie milczał. (O. W.
Alleluja.)
Psalm 50
Prawdziwa cześć Boga
Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić (Mt 5, 17)
I
Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał ze Syjonu, korony piękności, *
nasz Bóg przybył i nie będzie milczał.
Poprzedza Go ogień trawiący, *
wokół Niego szaleje nawałnica.
Wzywa z góry niebo i ziemię, *
by lud swój osądzić:
„Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze”,
Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.
Ant. Nasz Bóg przybył i nie będzie milczał. (O. W.
Alleluja.)

Poniedziałek, Godzina czytań
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2 ant. Składajmy Bogu * ofiarę dziękczynną. (O. W.
Alleluja.)
II
„Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał t
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu. *
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę cielca z twego domu *
ani kozłów ze stad twoich,
Bo do Mnie należy cała zwierzyna w lasach, *
tysiące zwierząt na moich górach.
Znam wszystkie ptaki na niebie, *
moim jest wszystko, co porusza się na polach.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, *
bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców *
albo pił krew kozłów?
Składaj Bogu ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, *
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz” .
Ant. Składajmy Bogu ofiarę dziękczynną. (O. W.
Alleluja.)
3 ant. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, * bardziej
poznania Boga niż całopalenia. (O. W. Alleluja.)
III
A do grzesznika Bóg mówi: f
„Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie.
Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz *
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta, *
a język twój knuje podstępy.
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Zasiadłszy, przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swej matki.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? t
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie: *
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.
Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał, i nikt was nie ocali.
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże
zbawienie” .
Ant. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, / bardziej
poznania Boga niż całopalenia. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Szczęśliwi, którzy mieszkają * w domu
Twoim, Panie.
Okres Wielkanocny: Serce moje i ciało * radośnie wo
łają do Boga żywego. / Alleluja.
Psalm 84
Szczęście mieszkańca świątyni
Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które
ma przyjść (Hbr 13, 14)
Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Poniedziałek, Jutrznia
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Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, f
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój
i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, f
On hojnie darzy łaską i chwałą, *
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu
Twoim, Panie.
Okres Wielkanocny: Serce moje i ciało / radośnie
wołają do Boga żywego. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, * do
świątyni naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Wysoko się wznosi świątynia
Pana, * ciągną do niej wszystkie narody. / Alleluja.
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Pieśń
Iz 2, 2-5
Świątynia Pańska światłością narodów
Przyjdą wszystkie narody, Panie, i padną na twarz przed
Tobą (Ap 15, 4)
Stanie się na końcu czasów, *
że góra świątyni Pańskiej
Mocno osiądzie na górskich szczytach *
i ponad pagórki się wzniesie.
Nadciągną do niej wszystkie narody, *
liczne plemiona pójdą wołając:
„Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, *
do świątyni Boga Jakuba!
Niech On nas pouczy o swoich drogach, *
byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
Bo Prawo wyjdzie ze Syjonu *
i z Jeruzalem słowo Pana”.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, *
osądzi sprawy rozlicznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na pługi, *
a włócznie swoje na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie wzniesie już oręża *
i nie będą się więcej ćwiczyć do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, *
postępujmy w światłości Pana!
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, / do
świątyni naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Wysoko się wznosi świątynia
Pana, / ciągną do niej wszystkie narody. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Śpiewajcie Panu, * sławcie Jego imię.
Okres Wielkanocny: Głoście wśród ludów, * że Pan
jest Królem. / Alleluja.

Poniedziałek, Jutrznia
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Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową
Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem w obecności Ba
ranka (por. Ap 14, 3)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Przed Nim kroczą majestat i piękno, *
a potęga i blask w Jego przybytku.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, f
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie świat sądził sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
P o w tarz a się antyfonę:
r’

Wielki Post: Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię.
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Okres Wielkanocny: Głoście wśród ludów, że Pan jest
Królem. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Ps a l m o d ia
Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 89-96
XII (Lamed)
Wieczność Prawa Bożego
Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa.
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twych wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.
Gdyby Twoje Prawo nie było mą rozkoszą, *
byłbym już zginął w moim utrapieniu.
Na wieki nie zapomnę Twoich postanowień, *
bo przez nie dałeś mi życie.
Wybaw mnie, należę do Ciebie *
i szukam Twoich postanowień.
Czyhają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić, *
Ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Zobaczyłem granice wszelkiej doskonałości, *
Twoje przykazanie sięga dalej.

Poniedziałek, Modlitwa w ciągu dnia
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Psalm 71
Bóg nadzieją człowieka od młodości
Weselcie się nadzieją, a w ucisku bądźcie cierpliwi
(Rz 12, 12)
I
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Bądź dla mnie skałą schronienia |
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, *
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca, *
z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, f
od łona matki moim opiekunem, *
Ciebie zawsze wysławiałem.
Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu, *
Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twojej chwały były moje usta, *
sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary, *
nie opuszczaj, gdy siły ustaną.
Albowiem moi wrogowie o mnie rozprawiają, *
ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Mówią: „Bóg go opuścił, |
gońcie go i chwytajcie, *
bo nikt go nie uratuje”.
Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się zawstydzą i upadną wrogowie mej duszy, f
niech się hańbą i wstydem okryją *
szukający nieszczęścia mojego.
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II
Ja zaś będę zawsze ufał *
i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły sprawiedliwość Twoją f
i przez dzień cały Twoją pomoc, *
bo nawet nie znam jej miary.
Opowiem o potędze Pana, *
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Lecz i w starości, i w wieku sędziwym *
nie opuszczaj mnie, Boże,
Gdy głosić będę moc Twego ramienia *
i potęgę pokoleniom, które przyjdą,
I sprawiedliwość Twoją, Boże, sięgającą nieba, f
którą tak wielkich dzieł dokonałeś; *
Boże, któż jest równy Tobie?
Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, f
lecz znowu przywróciłeś mi życie *
i z ziemskiej otchłani znów mnie wydobędziesz.
Pomnóż moją wielkość *
i pociesz mnie na nowo.
Chcę Twoją wierność wielbić na harfie, mój Boże, *
będę Ci grał na cytrze, Święty Izraela.
Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał, *
i dusza moja, którą odkupiłeś.
Także mój język cały dzień będzie głosił
sprawiedliwość Twoją, *
bo szukający mojego nieszczęścia okryli się hańbą
i wstydem.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G o dzinach psalm odia d o d a tk o w a z serii I i III,
s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

Poniedziałek, Nieszpory
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N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Nasze oczy zawsze zwracają się ku Panu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Okres Wielkanocny: Pan będzie dla ciebie światłością
wieczną, * twój Bóg obdarzy cię chwałą. / Alleluja.
Psalm 123
Bóg nadzieją narodu
Dwaj niewidomi wołali: „Panie, ulituj się nad nami, Synu
Dawida!” (Mt 20, 30)
Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
oczy służebnicy na ręce jej pani,
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Nasze oczy zawsze zwracają się ku Panu, /
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Okres Wielkanocny: Pan będzie dla ciebie światłością
wieczną, / twój Bóg obdarzy cię chwałą. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Nasza pomoc w imieniu Pana, * który
stworzył niebo i ziemię.
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Okres Wielkanocny: Sidło się podarło * i zostaliśmy
uwolnieni. / Alleluja.
Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela
Pan przemówił do Pawła: „Przestań się lękać... bo Ja
jestem z tobą” (Dz 18, 9-10)
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Wówczas zatopiłaby nas woda, f
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników; *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Nasza pomoc w imieniu Pana, / który
stworzył niebo i ziemię.
Okres Wielkanocny: Sidło się podarło i zostaliśmy
uwolnieni. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: W swoim Synu Bóg nas wybrał * na
przybrane dzieci.
Okres Wielkanocny: Gdy zostanę wywyższony nad
ziemię, * przyciągnę wszystkich do siebie. / Alleluja.

Poniedziałek, Nieszpory

Pieśń
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Ef 1, 3-10

Bóg Zbawca
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, f
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, |
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
P o w tarza się antyfonę:

Wielki Post: W swoim Synu Bóg nas wybrał na
przybrane dzieci.
Okres Wielkanocny: Gdy zostanę wywyższony nad
ziemię, / przyciągnę wszystkich do siebie. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, an ty fo n a do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Z akończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpow iedniego oficjum.

G O D Z IN A CZ Y TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G od zinę p oprzedza
Wezwanie.
H Y M N z odpow iedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 ant. Bóg wstaje i pierzchają przed Jego obliczem *
ci, którzy Go nienawidzą. (O. W. Alleluja.)
Psalm 68
Triumfalne wejście Pana
Chrystus, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców,
rozdał ludziom dary (Ef 4, 8)
I
Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie, |
pierzchają przed Jego obliczem *
ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany, f
jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, *
tak giną przed Bogiem grzesznicy.
A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, f
równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków, *
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.
Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.

Wtorek, Godzina czytań
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Bóg dom gotuje dla opuszczonych, |
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu, *
tylko oporni zostają na zeschłej ziemi.
Boże, gdy szedłeś przed ludem Twoim, *
gdy kroczyłeś przez pustynię,
Zadrżała ziemia, niebo deszcz zesłało *
przed obliczem Boga, przed Bogiem Izraela.
Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Tyś orzeźwił swe znękane dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.
Ant. Bóg wstaje i pierzchają przed Jego obliczem /
ci, którzy Go nienawidzą. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, * Pn ratuj
nas od śmierci. (O. W. Alleluja.)
II
Pan rozkaz wydaje, |
a liczni wysłannicy głoszą dobrą nowinę: *
„Wielkie wojsko jest rozgromione!
Uciekają królowie zastępów, uciekają, *
a mieszkanka domu dzieli łupy.
Gdy wy spoczywaliście pośród zagród dla trzody, f
pokryły się srebrem skrzydła gołębicy, *
lśniły jej pióra zieloną śniedzią złota.
Gdy tam Wszechmocny królów rozpraszał, *
na górę Salmon opadały śniegi”.
Góry Baszanu, to góry wysokie, *
góry Baszanu, to góry urwiste.
Czemu, góry urwiste, z zazdrością patrzycie |
na górę, gdzie Bogu mieszkać się spodobało *
i gdzie Bóg będzie przebywał na zawsze?
Rydwanów Bożych jest tysiąc tysięcy: *
to Pan do świątyni przybywa z Synaju.
Wstąpiłeś na wyżynę biorąc jeńców w niewolę, |
przyjąłeś ludzi jako daninę, *
nawet opornych wprowadzasz do swojego domu.
34 u . ii
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Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony, *
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, *
Pan ratuje nas od śmierci.
Bóg kruszy głowy swoich wrogów, *
zarosłą czaszkę grzesznika.
Pan powiedział: „Wyprowadzę cię z Baszanu, *
wyprowadzę ciebie z morskiej głębiny,
Aby we krwi twoja stopa brodziła, *
by języki psów twoich miały kąsek z wrogów”.
Ant. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, / Pan
ratuje nas od śmierci. (O. W. Alleluja.)
3
ant. Królestwa ziemi, * śpiewajcie Bogu. (O.W.
Alleluja.)
III
Oto widać, Boże, Twój pochód, *
pochód Boga mego i Króla do świątyni.
Przodem idą śpiewacy, na końcu harfiarze, *
w środku dziewczęta uderzają w bębenki.
Chórem błogosławcie Boga na świętym zgromadzeniu, *
błogosławcie Pana, zrodzeni z Izraela.
Tam na czele idzie Beniamin, |
książęta Judy z hufcami, *
książęta Zabulona i Neftalego.
Boże, okaż swoją potęgę, *
potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
W Twej świątyni nad Jeruzalem *
niech królowie złożą Tobie dary.
Skarć dzikie zwierzę żyjące w sitowiu, *
stada byków z cielcami narodów.
Niech padną na twarze przynoszący srebro, *
rozprosz narody, które cieszą się z wojen.
Niech możnowładcy nadejdą z Egiptu, *
niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga.
Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, *
zagrajcie Panu.

Wtorek, Jutrznia
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On przemierza odwieczne niebiosa; *
oto wydał głos swój, głos potężny.
Uznajcie moc Bożą, f
Jego majestat jest nad Izraelem, *
a Jego potęga w obłokach.
Groźny jest Bóg w świątyni, Bóg Izraela, f
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
Niech będzie Bóg błogosławiony!
Ant. Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu. (O. W.
Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Łaskawym się okazałeś, Panic, dla Twej
ziemi, * odpuściłeś winę swojemu ludowi.
Okres Wielkanocny: Boże, Ty nam przywracasz ży
cie, * a Twój lud weseli się w Tobie. / Alleluja.
Psalm 85
Bliskie jest nasze zbawienie
Kiedy nasz Zbawiciel przyszedł na świat, pobłogosławił Bóg
swojej ziemi (Orygenes)
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
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Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: |
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie t
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej
ziemi, / odpuściłeś winę swojemu ludowi.
Okres Wielkanocny: Boże, Ty nam przywracasz ży
cie, / a Twój lud weseli się w Tobie. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Moja dusza jest spragniona Ciebie w
nocy, * szuka Ciebie o świtaniu.
Okres Wielkanocny: Zaufaliśmy Panu, * On nas
obdarzył pokojem. / Alleluja.
Pieśń
Iz 26, lb-4. 7-9. 12
Hymn po zwycięstwie nad wrogami
Mur Miasta Świętego ma dwanaście warstw fundamentu
(Ap 21, 14)

Wtorek, Jutrznia
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Mamy miasto potężne, |
a Pan dla jego ocalenia *
otoczył je murem i przedmurzem.
Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród sprawiedliwy, *
który dochowuje wierności.
Jego duch niezachwiany |
przez Ciebie jest umacniany pokojem, *
pokojem, bo zaufał Tobie.
Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, *
gdyż Pan jest wiekuistą Opoką.
Prosta jest ścieżka sprawiedliwego, *
Ty równasz jego drogę szlachetną.
Także i my na ścieżce Twoich wyroków *
czekamy na Ciebie, o Panie.
Twoje imię i pamięć o Tobie *
są pożądaniem duszy.
Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, *
mój duch szuka Ciebie w swoim wnętrzu.
Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki, *
jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości.
Panie, obdarz nas pokojem, *
bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Moja dusza jest spragniona Ciebie
w nocy, / szuka Ciebie o świtaniu.
Okres Wielkanocny: Zaufaliśmy Panu, / On nas
obdarzył pokojem. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Okaż nam, Panie, * pogodne oblicze.
Okres Wielkanocny: Ziemia wydała swój owoc, *
niech się narody cieszą i weselą. / Alleluja.
Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan
(Dz 28, 28)
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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.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Okaż nam, Panie, pogodne oblicze.
Okres Wielkanocny: Ziemia wydała swój owoc,
niech się narody cieszą i weselą. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja
Psalm 119, 97-104
XIII (Mem)
Prawo Boże szkołą mądrości

Wtorek, Modlitwa w ciągu dnia
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Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie, *
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od
wrogów, *
bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, *
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem rozważniejszy od starców, *
bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.
Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.
Z Twoich przykazań czerpię roztropność, *
dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Psalm 74
Na gruzach świątyni
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało (Mt 10, 28)
1
Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki, *
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego
pastwiska?
Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, t
na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, *
na górę Syjon, gdzie założyłeś swą siedzibę.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom, *
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk
Twoich wrogów, *
zatknęli tam swoje proporce.
Widać, że się podnoszą siekiery *
jak w leśnej gęstwinie.
Wyłamali wszystkie bramy, *
zniszczyli je toporem i młotem.
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Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia, *
zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.
Rzekli w swym sercu: „Zniszczymy ich wszystkich!” *
Wszystkie święte miejsca spalili na ziemi.
Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka, *
nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa.
Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? *
Czy wróg na zawsze będzie blużnił Twojemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę *
i prawicę trzymasz w zanadrzu?
Bóg jednak od początku jest moim królem, *
który ocala na ziemi.
II
Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze *
i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, *
wydałeś go na żer morskim potworom.
Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie, *
Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące.
Twoim jest dzień i noc jest Twoja, *
Ty utwierdziłeś światło i słońce.
Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi, *
Tyś stworzył lato i zimę.
Pamiętaj o tym, że wróg lży Ciebie, Panie, *
a lud niemądry bezcześci Twoje imię.
Duszy Twej synogarlicy nie wydawaj sępowi, *
o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
Wspomnij na Twoje przymierze, *
bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem, *
niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.
Powstań, Boże, broń swojej sprawy, *
pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci
głupiec.
Nie zapominaj o krzykach Twoich nieprzyjaciół, *
zgiełk powstających przeciw Tobie nieustannie
się wzmaga.

Wtorek, Nieszpory

1065

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a z serii I i III,
s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Pan swój lud otacza opieką, * teraz i na
wieki.
Okres Wielkanocny: Pokój wam, * nie bójcie się, / to
Ja jestem. / Alleluja.
Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)
Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem, f
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne t
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, |
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
Pow tarza się antyfonę:

1066

Tydzień III

Wielki Post: Pan swój lud otacza opieką, teraz i na
wieki.
Okres Wielkanocny: Pokój wam, / nie bójcie się, / to
Ja jestem. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Kto się uniży jak dziecko, * ten jest
największy w królestwie niebieskim.
Okres Wielkanocny: Izraelu, * złóż nadzieję w Panu. /
Alleluja.
Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem
(Mt 11, 29)
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; f
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Kto się uniży jak dziecko, / ten jest
największy w królestwie niebieskim.
Okres Wielkanocny: Izraelu, złóż nadzieję w Panu. /
Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i ka
płanami dla naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Niech wszystkie stworzenia służą
Tobie, Boże, * bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.

Wtorek, Nieszpory

Pieśń
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Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12

Hymn odkupionych
Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity t
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego
Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity |
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Powtarza się antyfonę:
Wielki Post: Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i ka
płanami dla naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Niech wszystkie stworzenia służą
Tobie, Boże, / bo na Twój rozkaz powstały. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm
oficjum.

W ezw ania s. 818 z an ty fo n ą z odpow iedniego

G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G o dzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

PSALMODIA

1 ant. Łaska i wierność * kroczą przed Tobą, Panie.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 89, 2-38
Wyniesienie rodu Dawida
Z potomstwa Dawida, stosownie do obietnicy, wyprowa
dził Bóg Zbawiciela Jezusa (Dz 13, 22. 23)
I
O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, f
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: f
„Na wieki ugruntowana jest łaska”, *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
„Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
i
tron twój umocnię na wszystkie pokolenia”.
Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
a zgromadzenie świętych wierność Twoją.

Środa, Godzina czytań

1069

Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie doń podobny?
Bóg przejmuje lękiem zgromadzenie świętych, *
większy od wszystkich wokół - przyprawia o drżenie.
Kto dorówna Tobie, Panie, Boże Zastępów? *
Potężny jesteś, Panie, wierność w krąg Cię otacza.
Ty ujarzmiasz pyszniące się morze, *
Ty poskramiasz jego wzburzone fale,
Ty jak padlinę zdeptałeś Rahaba, *
możnym swym ramieniem rozproszyłeś Twych
wrogów.
Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia, *
Ty świat założyłeś ze wszystkim, co na nim żyje.
Ty stworzyłeś północ i południe, *
Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć
Twego imienia.
Twoje ramię jest pełne potęgi, *
Twoja ręka jest mocna, a prawica wzniesiona.
Prawo i sprawiedliwość podstawą Twego tronu, *
łaska i wierność kroczą przed Tobą.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza, *
a król nasz do Świętego Izraela.
Ant. Łaska i wierność kroczą przed Tobą, Panie.
(O. W. Alleluja.)
ant. Syn Boży * pochodzi według ciała z rou
2
Dawida. (O. W. Alleluja.)
II
Mówiąc kiedyś w widzeniu do świętych Twoich, f
rzekłeś: „Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu.
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Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
By ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Nie zwiedzie go nieprzyjaciel *
ani złośnik go nie pognębi.
Lecz zetrę przed nim jego przeciwników *
i powalę tych, którzy go nienawidzą.
Z nim moja wierność i łaska, *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
Jego władzę rozciągnę nad morzem, *
a jego panowanie nad rzekami.
On będzie wołał do Mnie: „Tyś jest Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia!”
A Ja go ustanowię pierworodnym, *
najwyższym z królów ziemi.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze.
Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, *
a jego tron jak dni niebios trwały”.
Ant. Syn Boży pochodzi według ciała z rodu Dawida.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Raz przysiągłem Dawidowi, * że jego potmstwo
będzie trwało wiecznie. (O. W. Alleluja.)
III
„A jeśli jego synowie porzucą moje prawo *
i nie będą postępować według moich przykazań,
Jeżeli moje ustawy naruszą *
i nie będą pełnili moich rozkazów,
Rózgą ukarzę ich przewinienia, *
a winę ich biczami.
Lecz nie odejmę od niego mej łaski *
i nie zawiodę w wierności.
Nie złamię mojego przymierza *
ani nie zmienię słowa ust moich.
Raz przysiągłem na świętość moją, *
że nie zawiodę Dawida.

Środa, Jutrznia
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Jego potomstwo będzie trwało wiecznie *
i tron jego będzie przede Mną jak słońce,
Jak księżyc, który trwa przez wieki *
jako wierny świadek na niebie”.
Ant. Raz przysiągłem Dawidowi, / że jego potomstwo
będzie trwało wiecznie. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

o d p o w ie d n ie g o

o ficju m .

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Uraduj duszę swego sługi; * ku Tobie,
Panie, wznoszę moją duszę.
Okres Wielkanocny: Przyjdą wszystkie narody *
i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.
Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach
Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym
utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, f
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
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Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone f
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, t
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca. Panie mój i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali f
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, |
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, f
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Uraduj duszę swego sługi; / ku Tobie,
Panie, wznoszę moją duszę.
Okres Wielkanocny: Przyjdą wszystkie narody /
i padną na twarz przed Tobą, Panie. / Alleluja.

Środa, Jutrznia
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2 antyfona
Wielki Post: Szczęśliwy człowiek, * który postępuje
sprawiedliwie i mówi prawdę.
Okres Wielkanocny: Nasze oczy ujrzą Króla * w Jego
chwale. / Alleluja.
Pieśń
Iz 33, 13-16
Bóg sędzia sprawiedliwy
Dla was jest obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich,
którzy są daleko (Dz 2, 39)
Posłuchajcie, najdalsi, o moich czynach, *
poznajcie, najbliżsi, moją siłę.
Grzesznicy na Syjonie się zlękli, *
bezbożnych przeniknęło drżenie:
Któż z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu, *
któż z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?
Ten, kto postępuje sprawiedliwie *
i kto mówi prawdę;
Kto zyski bezprawne odrzuca *
i rękami się wzbrania przed wzięciem podarku;
Kto uszy zatyka, by nie słuchać o zbrodni, *
i zamyka oczy, by na zło nie patrzeć.
Taki zamieszka na wysokościach, f
schroni się w twierdzach na wyniosłych skałach, *
dostarczą mu chleba i wody mu nie zabraknie.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Szczęśliwy człowiek, który postępuje
sprawiedliwie i mówi prawdę.
Okres Wielkanocny: Nasze oczy ujrzą Króla w Jego
chwale. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Cała ziemio, * wołaj z radości na cześć
Pana.
Okres Wielkanocny: Wszyscy ludzie * ujrzą Boże zba
wienie. / Alleluja.
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Psalm 98
Chwała Bogu, Zbawcy świata
Ten psalm ukazuje pierwsze przyjście Pana i wiarę wszyst
kich narodów (św. Atanazy)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Cała ziemio, / wołaj z radości na cześć
Pana.
Okres Wielkanocny: Wszyscy ludzie ujrzą Boże zba
wienie. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

Środa, Modlitwa w ciągu dnia
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MODLITWA W CIĄGU DNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, *
i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam *
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
lecz nie zboczyłem od Twoich postanowień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy, *
na wieki i na zawsze.
Psalm 70
Błaganie o pomoc Bożą
Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25)
Racz mnie wybawić, Boże, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się okryją rumieńcem wstydu *
ci, którzy godzą na moje życie.
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Niech ustąpią okryci wstydem *
ci, którzy z moich nieszczęść się weselą.
Niechaj odstąpią okryci hańbą, *
którzy drwią ze mnie.
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki!” *
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca, *
nie zwlekaj więc, Panie!
Psalm 75
Bóg sędzia najwyższy
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych
(Łk 1, 52)
Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy, *
chwalimy Twoje imię, rozgłaszamy Twe cuda.
„Gdy Ja porę wyznaczę, *
odbędę sąd sprawiedliwy. .
Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi mieszkańcami, *
Ja umacniam jej filary.
Mówię zuchwalcom: „Nie bądźcie zuchwali!”, *
a do bezbożnych: „Nie podnoście głowy!”
Nie podnoście głowy przeciwko niebu, *
nie mówcie zuchwale przeciw Bogu.
Bo sąd nie przychodzi ze Wschodu czy Zachodu, *
ani z gór, ani z pustyni,
Lecz sam Bóg jest sędzią: *
jednego poniża, drugiego wywyższa.
Bo w ręku Pana jest kielich *
pieniący się przyprawionym winem.
On z niego nalewa, aż do dna go wypiją, *
pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi”.
Ja zaś będę radował się na wieki, *
zaśpiewam Bogu Jakuba.

Środa, Nieszpory
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Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, *
a głowa sprawiedliwego się wzniesie.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a z serii I i II,
s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

p s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Ci, którzy we łzach sieją, * żąć będą
w radości.
Okres Wielkanocny: Smutek wasz * zamieni się w ra
dość. / Alleluja.
Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu
Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy
(2 Kor 1, 7)
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
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Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Ci, którzy we łzach sieją, / żąć będą
w radości.
Okres Wielkanocny: Smutek wasz zamieni się w ra
dość. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Niech Pan wspiera naszą pracę * i zawsze
czuwa nad nami.
Okres Wielkanocny: Czy żyjemy, czy umieramy, *
należymy do Pana. / Alleluja.
Psalm 127
Daremny trud bez Boga
Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Niech Pan wspiera naszą pracę / i zawsze
czuwa nad nami.

Środa, Nieszpory
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Okres Wielkanocny: Czy żyjemy, czy umieramy, / na
leżymy do Pana. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Chrystus, pierworodny z całego stworze
nia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.
Okres Wielkanocny: Wszystko w Chrystusie zostało
stworzone * i w Nim wszystko ma istnienie. / Alleluja.
Pieśń

K o l i , llc-20

Chrystus początkiem całego stworzenia
i zmartwychwstania
Z radością dziękujcie Ojcu, t
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności |
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
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Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Chrystus, pierworodny z całego stworze
nia, / ma pierwszeństwo we wszystkim.
Okres Wielkanocny: Wszystko w Chrystusie zostało
stworzone / i w Nim wszystko ma istnienie. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

CZWARTEK TRZECIEGO T Y G O D N IA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja )
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Ps a l m o d ia

1 ant. Wejrzyj, Panie, * i zobacz nasze poniżenie.
Psalm 89, 39-53
Upadek domu Dawida
Wzbudził Bóg moc zbawczą w domu Dawida
(por. Łk 1, 69)
IV
Panie, ze wzgardą odrzuciłeś swego pomazańca *
i rozgniewałeś się na niego.
Zerwałeś przymierze z Twoim sługą, *
zrzuciłeś na ziemię jego koronę.
Zburzyłeś jego mury, *
zrujnowałeś jego twierdze.
Ograbili go wszyscy przechodzący drogą, *
stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów.
Podniosłeś prawicę nieprzyjaciół jego, *
radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.
Stępiłeś ostrze jego miecza *
i nie podtrzymałeś go w bitwie.
Pozbawiłeś blasku jego berło, *
tron jego wywróciłeś na ziemię.
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Skróciłeś dni jego młodości, *
okryłeś go niesławą.
Ant. Wejrzyj, Panie, i zobacz nasze poniżenie.
2 ant. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, * gwiazda
świecąca poranna. (O. W. Alleluja.)
V
Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał? *
Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?
Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie, *
jak znikomymi stworzyłeś wszystkich ludzi.
Czy jest ktoś, kto by żył i nie zaznał śmierci, *
kto by swoje życie wyzwolił z władzy Otchłani?
Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski, *
któreś na swoją wierność zaprzysiągł Dawidowi?
Wspomnij, Panie, na zniewagę sług Twoich, *
noszę w swoim własnym sercu całą wrogość pogan,
Z jaką szydzą, Panie, przeciwnicy Twoi, *
i wyśmiewają kroki Twojego pomazańca.
Niech Pan będzie błogosławiony na wieki! *
Amen, amen!
Ant. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, / gwiazda
świecąca poranna. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Lata nasze przemijają jak trawa, * a Ty, Boże,
trwasz na wieki. (O. W. Alleluja.)
Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka
Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden
dzień (2 P 3, 8)
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry, f
nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

Czwartek, Godzina czytań
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Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach t
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
Rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
Któż może poznać siłę Twego gniewu *
i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować
i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami t
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!
Ant. Lata nasze przemijają jak trawa, / a Ty, Boże,
trwasz na wieki. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
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JUTRZNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, * mia
sto Boże.
Okres Wielkanocny: Z weselem śpiewać będziemy: *
wszystkie nasze źródła są w tobie, miasto Boże. / Alleluja.
Psalm 87
Syjon matką narodów
Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą
matką (Ga 4, 26)
Gród Jego wznosi się na świętych górach, f
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.
„Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził”.
0 Syjonie powiedzą: |
„Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów: *
„Oni się tam narodzili”.
1 tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w tobie”.
Powtarza się antyfonę:

Czwartek, Jutrznia
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Wielki Post: Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, / mia
sto Boże.
Okres Wielkanocny: Z weselem śpiewać będziemy: /
wszystkie nasze źródła są w tobie, miasto Boże. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Oto Pan przychodzi z mocą, * a z Nim
idzie Jego nagroda.
Okres Wielkanocny: Chrystus, jak pasterz, gromadzi
baranki, * jagnięta nosi na swej piersi. / Alleluja.
Pieśń

Iz 40, 10-17

Dobroć i wielkość Boga
Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną
(A p 22, 12)

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą *
i Jego ramię dzierży władzę.
Oto z Nim idzie Jego nagroda, *
a przed Nim Jego zapłata.
Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, *
który je gromadzi swoim ramieniem,
Jagnięta nosi na swej piersi, *
owce karmiące prowadzi łagodnie.
Któż swoją garścią zmierzył morskie wody *
i piędzią wymierzył niebiosa?
Kto zawarł całą ziemię w miarce, f
kto ciężar gór zbadał na wadze *
i pagórki na szalach?
Któż zdołał przeniknąć ducha Pana, *
kto jako doradca dawał Mu wskazania?
Do kogo On się zwracał o radę i światło, *
aby Go pouczył o ścieżkach prawa,
Żeby udzielił Mu wiedzy *
i drogę roztropności ukazał?
Oto narody są jak kropla wody u wiadra, |
uważa się je za pyłek na szali, *
a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu.
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Lasów Libanu nie starczy na paliwo *
ani jego zwierzyny na całopalenie.
Niczym są przed Nim wszystkie ludy *
i znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Oto Pan przychodzi z mocą, / a z Nim
idzie Jego nagroda.
Okres Wielkanocny: Chrystus, jak pasterz, gromadzi
baranki, / jagnięta nosi na swej piersi. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni.
Okres Wielkanocny: Wielki jest Pan na Syjonie, *
wywyższony ponad wszystkie ludy. / Alleluja.
Psalm 99
Chwalcie Najświętszego Boga
Zasiadasz, Panie, nad cherubinami, Ty, który stając się
podobnym do nas, uzdrowiłeś ziemię (św. Atanazy)
Pan jest Królem, drżą narody, *
zasiada na tronie z cherubów, a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie, *
wywyższony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe, *
ono jest święte.
I króluje Potężny, który sprawiedliwość kocha: f
Tyś ład ustanowił, *
wymierzasz sprawiedliwość i prawo w Jakubie.
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, f
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, *
bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron f
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.

Czwartek, Modlitwa w ciągu dnia
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Boże, nasz Panie, Tyś ich wysłuchał, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, f
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Wysławiajcie Pana, Boga naszego, /
pokłon Mu oddajcie w Jego świątyni.
Okres Wielkanocny: Wielki jest Pan na Syjonie, /
wywyższony ponad wszystkie ludy. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i m odlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
H Y M N z odpowiedniego okresu.
P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 113-120
XV (Samech)
Nienawiść grzechu
Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, *
a Prawo Twoje, Panie, miłuję.
Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją, *
wyczekuję Twojego słowa.
Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, *
strzec będę przykazań mego Boga.
Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę, *
nie zawiedź mojej nadziei.
Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, *
abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw.
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Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych
przykazań, *
bo zamiary ich są kłamliwe.
Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi, *
dlatego miłuję Twoje napomnienia.
Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą *
i lękam się Twoich wyroków.
Psalm 79, 1-5. 8-11. 13
Lament nad gruzami Jerozolimy
0 gdybyś i ty, Jeruzalem, poznało to, co służy pokojowi!
(Łk 19, 42)
Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, t
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, *
1 nie miał ich kto pogrzebać.
Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Jak długo, Panie? f
Czy wiecznie będziesz się gniewał, *
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
Nie pamiętaj nam win przodków naszych, f
niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
Wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
przez wzgląd na swoje imię.
Czemu mają mówić poganie: *
„Gdzież ich Bóg jest teraz?”
Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, *
że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.

Czwartek, Modlitwa w ciągu dnia
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My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, t
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Psalm 80
Nawiedź, Panie, swoją winnicę
Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 20)
Usłysz, Pasterzu Izraela, f
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Ukaż się przed Efraimem, Beniaminem
i Manassesem, *
wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.
Odnów nas, Boże, |
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
a wrogowie nasi z nas szydzą.
Odnów nas, Boże Zastępów, |
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.
Przygotowałeś dla niej glebę, *
a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię.
W jej cieniu skryły się góry, *
jej gałęzie okryły potężne cedry.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
35 LG II
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Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
A ci, którzy ją spalili i wycięli, *
niech zginą od grozy Twojego oblicza.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej
służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, t
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają z
radości, * kiedy wchodzą do Twojej świątyni.
Okres Wielkanocny: Pan Bóg dał Chrystusowi * tron
Jego ojca, Dawida. / Alleluja.
Psalm 132
Obietnice Boże dla Dawida
Pan Bóg da Mu tron Dawida, Jego ojca (Łk 1, 32)

Czwartek, Nieszpory
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I
Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy,
Jak złożył Panu przysięgę, *
związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:
„Nie wejdę do mieszkania w moim domu, *
nie wstąpię na posłanie mego łoża,
Nie użyczę snu moim oczom, *
powiekom moim spoczynku,
Póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba” .
Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, *
Ty i arka Twej chwały.
Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Niech Twoi wyznawcy, Panie, śpiewają
z radości, / kiedy wchodzą do Twojej świątyni.
Okres Wielkanocny: Pan Bóg dał Chrystusowi tron
Jego ojca, Dawida. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan wybrał Syjon * na swoją siedzibę.
Okres Wielkanocny: Jezus Chrystus jest jedynym
Władcą, * Królem królów i Panem panujących. / Alleluja.
II
Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
której nie odwoła:
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.
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A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
Także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy”.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.
Będę hojnie błogosławił jego zasobom, *
jego ubogich nasycę chlebem.
Jego kapłanów odzieję zbawieniem, *
a jego wierni prawdziwie cieszyć się będą.
Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem nieprzyjaciół jego, *
a nad nim zajaśnieje jego korona”.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan wybrał Syjon na swoją siedzibę.
Okres Wielkanocny: Jezus Chrystus jest jedynym
Władcą, / Królem królów i Panem panujących. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę
i władzę, * a wszystkie ludy będą Mu służyły.
Okres Wielkanocny: Nikt nie dorówna Tobie, Panie, *
w potędze i świętości. / Alleluja.
Pieśń
Ap U, 17-18; 12, 10b-12a
Sąd Boży
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszechmogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, |
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,

Czwartek, Nieszpory
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Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga
naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem
naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa, *
razem z waszymi mieszkańcami.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę
i władzę, / a wszystkie ludy będą Mu służyły.
Okres Wielkanocny: Nikt nie dorówna Tobie, Panie, /
w potędze i świętości. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego ofiejum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

PIĄTEK TRZECIEGO T Y G O D N IA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
H Y M N z odpowiedniego oficjum.
Psalm odia

1 ant. Zmęczyłem się krzykiem * wypatrując mego
Boga. (O. W. Alleluja.)
Psalm 69, 2-22. 30-37
Gorliwość o dom Twój mnie pożera
Dali Mu pić wino zaprawione goryczą (Mt 27, 34)

I
Wybaw mnie, Boże, *
bo woda mi sięga po szyję.
Ugrzęzłem w błotnej topieli *
i nie mogę znaleźć oparcia.
Trafiłem na wodną głębinę *
i nurt mnie porywa ze sobą.
Zmęczyłem się krzykiem i ochrypło mi gardło, *
osłabły mi oczy od wypatrywania mego Boga.
Liczniejsi od włosów na mej głowie *
są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu.
Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani; *
czyż mam oddać to, czego nie zabrałem?
Boże, Ty znasz mój brak rozumu, *
moje przestępstwa nie są dla Ciebie tajne.

Piątek, Godzina czytań
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Niech przeze mnie wstyd nie okrywa tych, co Tobie
ufają, *
Panie Zastępów.
Niech nie rumienią się z mego powodu, *
którzy Ciebie szukają, Boże Izraela.
Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, *
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Utrapiłem siebie postem, *
a spotkały mnie za to zniewagi.
Przywdziałem wór jako szatę *
1 stałem się pośmiewiskiem dla innych.
Obmawiają mnie siedzący w bramie, *
urągają mi pijący wino.
Ant. Zmęczyłem się krzykiem wypatrując mego Boga.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Dali mi żółć jako pokarm, * a gdy byłem
spragniony, / poili mnie octem.
II
Panie, modlę się do Ciebie, *
w czas łaski, o Boże.
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.
Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, f
wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, *
ratuj mnie z wodnej głębiny.
Niechaj nie porwie mnie nurt wody, t
niech nie pochłonie mnie głębia, *
niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, *
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Przed sługą Twoim nie ukrywaj oblicza, *
wysłuchaj mnie prędko, bo jestem w ucisku.
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Zbliż się do mnie i mnie wybaw, *
uwolnij mnie na przekór moim wrogom.
Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę, *
wszyscy, co mnie dręczą, są przed Twymi oczami.
Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, t
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.
Domieszali trucizny do mego pokarmu, *
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.
Ant. Dali mi żółć jako pokarm, / a gdy byłem sprag
niony, / poili mnie octem.
3
ant. Szukajcie Boga, * a wasze serce ożyje. (O.W.
Alleluja.)
III

Jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Będzie to Bogu milsze od ofiary z bawołu *
i z cielca, który już ma rogi i racice.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morze i wszystko, co w nim żyje.
Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.
Ant. Szukajcie Boga, / a wasze serce ożyje. (O. W.
Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

Piątek, Jutrznia
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JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, *
Panie, zmiłuj się nade mną.
Okres Wielkanocny: Panie, * obmyj mnie zupełnie
z mojej winy. / Alleluja.
Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie
nowego człowieka (Ef 4, 23-24)
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.

1098

Tydzień III

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, f
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże,
nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, /
Panie, zmiłuj się nade mną.
Okres Wielkanocny: Panie, obmyj mnie zupełnie
z mojej winy. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Uznajemy, Panie, nieprawość naszą, * bo
zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okres Wielkanocny: Chrystus w swoim ciele * poniósł
nasze grzechy na drzewo krzyża. / Alleluja.

Piątek, Jutrznia

Pieśń
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Jr 14, 17-21

Skarga udręczonego ludu
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię (Mk 1, 15)
Moje oczy łzy wylewają *
bezustannie dniem i nocą,
Bo wielki upadek dosięgnie f
Dziewicę, Córę mego ludu, *
klęska przeogromna.
Gdy wyjdę na pole, *
oto mieczem zabici.
Jeśli pójdę do miasta, *
oto męki głodu.
Nawet prorok i kapłan *
niczego nie pojmując błąkają się po kraju.
Czyż nieodwołalnie odrzuciłeś Judę *
albo czy się brzydzisz Syjonem?
Dlaczego dotknąłeś nas klęską *
bez nadziei uleczenia?
Spodziewaliśmy się pokoju, f
lecz nic dobrego nie przyszło; *
czasu uzdrowienia, a nadeszła groza.
Uznajemy, Panie, nieprawość naszą |
i przewrotność naszych przodków, *
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twe imię, f
nie poniżaj tronu swojej chwały, *
pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami!
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Uznajemy, Panie, nieprawość naszą, / bo
zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okres Wielkanocny: Chrystus w swoim ciele / poniósł
nasze grzechy na drzewo krzyża. / Alleluja.
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3 antyfona
Wielki Post: Pan jest Bogiem, * my zaś Jego ludem,
owcami Jego pastwiska.
Okres Wielkanocny: Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości. / Alleluja.
Jeżeli psalm 100 został użyty jak o Wezwanie, zamiast niego
odmawia się psalm 95, s. 818.

Psalm 100
Radość wchodzących do świątyni
Pan chce, hy odkupieni śpiewali pieśń zwycięstwa
(św. Atanazy)
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, f
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, f
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan jest Bogiem, / my zaś Jego ludem, /
owcami Jego pastwiska.
Okres Wielkanocny: Stańcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

Piątek, Modlitwa w ciągu dnia
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M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 22
Męka Sprawiedliwego i wysłuchanie Jego prośby
Jezus zawołał donośnym głosem: „Boże mój, Boże mój,
czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46)
I

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? *
Daleko jesteś, mój Wybawco, od mych próśb i wołania.
Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz, *
wołam i nocą, lecz nie znajduję spokoju.
A przecież Ty mieszkasz w świątyni, *
Chwało Izraela.
W Tobie nasi ojcowie ufność pokładali, *
zaufali Ci, a Tyś ich uwolnił.
Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, *
ufali Tobie i nie zaznali wstydu.
Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, *
pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami.
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje”.
To Ty mnie wydobyłeś z łona matki, *
Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym.
Tobie od urodzenia zostałem oddany, *
od wyjścia z łona matki jesteś moim Bogiem.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko *
i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
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II
Otoczyło mnie stado byków, *
osaczają mnie byki Baszanu.
Rozwierają przeciwko mnie paszcze, *
jak drapieżny lew, który ryczy.
Siły uszły ze mnie jak woda, *
rozluźniły się wszystkie kości moje.
Serce w wosk się zamienia *
i topnieje w moim wnętrzu.
Gardło me wyschło jak skorupa, f
język mój przywarł do podniebienia *
i położyłeś mnie w prochu śmierci.
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie kości moje.
A oni na mnie patrzą sycąc się mym widokiem, f
dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek!
Ocal od miecza moje życie, *
duszę moją jedyną wyrwij z psich pazurów.
Wybaw mnie z lwiej paszczęki *
i mnie biednego od rogów bawolich.
Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.
III
„Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie, f
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą ubogiego, f
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza *
i wysłuchał go, gdy ten do Niego wołał” .
Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim
zgromadzeniu. *
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.

Piątek, Nieszpory
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Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, f
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *
„Serca wasze niech żyją na wieki!”
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,
Bo władza królewska należy do Pana *
i On panuje nad narodami.
Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
A moja dusza będzie żyła dla Niego, f
potomstwo moje Jemu będzie służyć, *
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: *
„Pan to uczynił”.
O k r e s W ie lk a n o c n y : A n t. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Psalm odia

1 antyfona
Wielki Post: Nasz Pan jest wielki, * nasz Bóg jest nad
wszystkimi bogami.
Okres Wielkanocny: Ja, Pan, jestem twoim Zbawicie
lem * i Odkupicielem. / Alleluja.
Psalm 135
Chwała Boga, który czyni cuda
Jesteście ludem na własność Bogu przeznaczonym... głoś
cie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do
przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2, 9)
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I
Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,
Którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
na własność wyłączną wybrał Izraela.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, f
uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i na wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi sprowadza chmury, |
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.
Poraził pierworodnych w Egipcie, *
wśród ludzi i wśród zwierząt.
W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda, *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
Poraził wiele narodów *
i zgładził potężnych królów:
Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,
A ziemię ich dał w posiadanie, *
w posiadanie Izraela, swego narodu.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Nasz Pan jest wielki, / nasz Bóg jest nad
wszystkimi bogami.
Okres Wielkanocny: Ja, Pan, jestem twoim Zbawicie
lem i Odkupicielem. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Błogosław Pana, domu Izraela, * śpie
wajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.

Piątek, Nieszpory
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Okres Wielkanocny: Błogosławione królestwo, *
obiecane naszemu ojcu, Dawidowi, / które nadeszło. /
Alleluja.
II
Twoje imię, Panie, trwa na wieki, *
Twa pamięć, Panie, z pokolenia na pokolenie.
Pan bowiem swemu ludowi sprawiedliwość zapewnia *
i lituje się nad swoimi sługami.
Bożki pogańskie, to srebro i złoto, *
dzieło rąk człowieka.
Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą,
Mają uszy, ale nie słyszą, *
i brak jest oddechu w ich ustach.
Ci, którzy je robią, są do nich podobni, *
i każdy, kto w nich ufność pokłada.
Błogosław Pana, domu Izraela, *
błogosław Pana, domu Aarona.
Domu Lewiego, błogosław Pana, *
wy, którzy Go czcicie, błogosławcie Pana.
Niech będzie błogosławiony Pan ze Syjonu, *
który mieszka w Jeruzalem!
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Błogosław Pana, domu Izraela, / śpiewaj
cie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Okres Wielkanocny: Błogosławione królestwo, /
obiecane naszemu ojcu, Dawidowi, / które nadeszło. /
Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Przyjdą wszystkie narody * i padną na
twarz przed Tobą, Panie.
Okres Wielkanocny: Śpiewajmy na cześć Pana, *
który okrył się sławą. / Alleluja.
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Pieśń

Ap 15, 3-4

Hymn uwielbienia
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, f
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody f
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Przyjdą wszystkie narody / i padną na
twarz przed Tobą, Panie.
Okres Wielkanocny: Śpiewajmy na cześć Pana, /
który okrył się sławą. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

SOBOTA TRZECIEGO T Y G O D N IA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

PSALMODIA

1 ant. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, * za Jego
cuda wobec synów ludzkich. (O. W. Alleluja.)
Psalm 107
Dziękczynny hymn ocalonych
Bóg posiał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój
przez Jezusa Chrystusa (Dz 10, 36)
I
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
których wybawił z rąk przeciwnika
I których zgromadził z obcych krain, f
ze wschodu i zachodu, *
z północy i południa.
Błądzili na pustynnym odludziu, *
do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
Cierpieli głód i pragnienie *
i wygasało w nich życie.
W swoim utrapieniu wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
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I powiódł ich prostą drogą, *
aż doszli do miasta zamieszkałego.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich,
Bo głodnego nasycił, *
a łaknącego napełnił dobrami.
Siedzieli w ciemnościach i mroku, *
skuci żelazem i nędzą,
Gdyż bunt podnieśli przeciw słowom Bożym *
i pogardzili zamysłami Najwyższego.
Pracą nad siły ugiął ich serca, *
chwiali się, lecz nikt im nie pomógł.
I w swoim ucisku wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
Wyprowadził ich z ciemności i mroku, *
pokruszył ich kajdany.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich:
Gdyż bramy spiżowe wyłamał *
1 skruszył żelazne wrzeciądze.
Ant. Niech dziękują Panu za dobroć Jego, / za Jego
cuda wobec synów ludzkich. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Widzieli dzieła Pana * i Jego cuda. (O. W. Alleluja.)
II
Chorowali na skutek swoich grzechów *
i nędzę cierpieli przez występki.
Obrzydło im wszelkie jedzenie *
i bliscy byli bram śmierci.
W swoim ucisku wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
Posłał swoje słowo, aby ich uleczyć *
i wyrwać od zagłady ich życie.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
Niech składają dziękczynne ofiary, *
niech sławią z radością Jego dzieła.

Sobota, Godzina czytań
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Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
Widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.
Rzekł, i zerwał się wicher *
burzliwe piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
ich dusza truchlała w niedoli.
Zataczali się chwiejąc jak pijani, *
cała ich mądrość zawiodła.
Wołali w nieszczęściu do Pana, *
a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.
Radowali się ciszą, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
I niech Go sławią w zgromadzeniu ludu, *
na radzie starców niech Go wychwalają.
Ant. Widzieli dzieła Pana i Jego cuda. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Pobożni z radością widzą * i rozważają łaki Pana.
(O. W. Alleluja.)
III
Pan zamienia rzeki w pustynię, *
oazy w ziemię spragnioną,
Żyzne pola w ugór słony, *
z powodu niegodziwości mieszkańców.
Zamienił pustynię w jezioro, *
a suchą ziemię w zielone oazy.
Tam osiedlił zgłodniałych, *
i założyli ludne miasta.
Obsiali pola, zasadzili winnice *
i plon owoców zebrali.
Gdy im błogosławił, rozmnożyli się bardzo, *
i dał im wielkie stada.
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Potem zmalała ich liczba, *
zmarnieli pod ciężarem utrapień i niedoli,
Lecz Ten, który wzgardę na władców wylewa *
i każe im błądzić po pustych bezdrożach,
Podniósł nędzarza z niedoli, *
rozmnożył rodziny jak stada.
Pobożni to widzą i się weselą, *
a wszelka niegodziwość musi zamknąć usta.
Kto mądry, niech to rozważy *
i uzna łaskę Pana.
Ant. Pobożni z radością widzą / i rozważają łaski
Pana. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Ps a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Jesteś blisko, Panie, * i wszystkie Twe
przykazania są prawdą.
Okres Wielkanocny: Słowa, które Ja wam powiedzia
łem, * są duchem i życiem. / Alleluja.
Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom
Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.

Sobota, Jutrznia

1111

Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Jesteś blisko, Panie, / i wszystkie Twe
przykazania są prawdą.
Okres Wielkanocny: Słowa, które Ja wam powiedzia
łem, / są duchem i życiem. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Mądrość Twoja, Panie, * niech będzie
przy mnie / i ze mną pracuje.
Okres Wielkanocny: Zbudowałeś, Panie, świątynię
i ołtarz * na świętej górze Twojej. / Alleluja.
Pieśń

Mdr 9, 1-6. 9-11

Modlitwa o dar mądrości
Dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie się mógł oprzeć (Łk 21, 15)
Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, *
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
I
w swojej Mądrości stworzyłeś człowieka, *
by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
By w świętości i sprawiedliwości władał światem, *
a sądy sprawował w prawości serca;
Daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie, *
i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
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Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, f
człowiekiem słabym i żyjącym krótko, *
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, f
jeśli mu zbraknie mądrości danej przez Ciebie, *
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, *
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
Wie, co jest miłe dla Twoich oczu *
i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios *
i poślij z tronu Twej chwały,
Aby przy mnie będąc ze mną pracowała *
i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko, |
moim czynom będzie mądrze przewodziła *
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Mądrość Twoja, Panie, niech będzie przy
mnie / i ze mną pracuje.
Okres Wielkanocny: Zbudowałeś, Panie, świątynię
i ołtarz / na świętej górze Twojej. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Wierność Pana * trwa na wieki.
Okres Wielkanocny: Ja jestem drogą, * prawdą i ży
ciem. / Alleluja.
Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Niech poganie wielbią Boga za okazane sobie miłosierdzie
(por. Rz 15, 9)
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.

Sobota, Modlitwa w ciągu dnia
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Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Wierność Pana trwa na wieki.
Okres Wielkanocny: Ja jestem drogą, prawdą i ży
ciem. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
M O D L IT W A W C IĄ G U DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 121-128
XVI (Ain)
Modlitwa w cierpieniu
Postępuję według sprawiedliwości i Prawa, *
nie wydawaj mnie, Panie, moim ciemiężcom.
Poręcz za dobro Twojego sługi, *
aby mnie zuchwalcy nie gnębili.
Oczy mi słabną od wypatrywania Twej pomocy *
i Twego sprawiedliwego słowa.
Postąp ze swoim sługą według Twej dobroci *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał i poznał *
Twoje napomnienia.
Już czas jest działać, Panie, *
bo pogwałcili Twoje Prawo.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe
postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
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Psalm 34
Bóg ocaleniem sprawiedliwych
Skosztowaliście, że słodki jest Pan (1 P 2, 3)
I

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
II

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, który życia pożąda *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń, co dobre, *
szukaj pokoju i dąż do niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.

Sobota, Modlitwa w ciągu dnia
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Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością *
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalm odia dodatkow a z serii II i III,
s. 1231.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TY D ZIEŃ CZW ARTY

NIEDZIELA
I N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego okresu.
P s a l m o d ia

1 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Pójdziemy z radością *
do domu Pana.
4 Niedziela Wielkanocna: Niech pokój Chrystusowy *
da radość waszym sercom. / Alleluja.
Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego,
Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, t
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”

Niedziela, I Nieszpory
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Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Pow tarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Pójdziemy z radością do
domu Pana.
4 Niedziela Wielkanocna: Niech pokój Chrystusowy
da radość waszym sercom. / Alleluja.
2 antyfona
4
niedziela Wielkiego Postu: Zbudź się, ty, który śpi
i powstań z martwych, / a Chrystus obdarzy cię światłem.
4
Niedziela Wielkanocna: Krwią swoją, Chryste,
nabyłeś nas dla Boga. / Alleluja.
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.
Pow tarza się antyfonę:
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4 niedziela Wielkiego Postu: Zbudź się, ty, który śpisz,
i powstań z martwych, / a Chrystus obdarzy cię światłem.
4 Niedziela Wielkanocna: Krwią swoją, Chryste, na
byłeś nas dla Boga. / Alleluja.
3 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Gdy byliśmy umarli
wskutek grzechów, * Bóg przywrócił nas do życia razem
z Chrystusem, / z wielkiej miłości, jaką nas umiłował.
4 Niedziela Wielkanocna: Syn Boży nauczył się posłu
szeństwa * przez to, co wycierpiał, / i stał się sprawcą
wiecznego zbawienia / dla wszystkich, którzy Go słu
chają. / Alleluja.
Pieśń

Hbr 5, 5. 7-9

Chrystus Arcykapłan
Chrystus nie sam siebie okrył sławą *
przez to, że stał się arcykapłanem.
Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: *
„Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził”.
Za dni ciała swego, *
z głośnym wołaniem i płaczem
Zanosił On gorące prośby i błagania *
do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
I został wysłuchany *
dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, *
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, f
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Powtarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Gdy byliśmy umarli
wskutek grzechów, / Bóg przywrócił nas do życia razem
z Chrystusem, / z wielkiej miłości, jaką nas umiłował.

Niedziela, Godzina czytań
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4 Niedziela Wielkanocna: Syn Boży nauczył się posłu
szeństwa przez to, co wycierpiał, / i stał się sprawcą
wiecznego zbawienia / dla wszystkich, którzy Go słu
chają. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego okresu.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.

HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Psalmodia

1 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Kto wstąpi na górę
Pana, * kto stanie w Jego świętym miejscu?
4 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został od
sunięty * od wejścia do grobu. / Alleluja.
Jeżeli psalm 24 został użyty jak o Wezwanie, zamiast niego
odm aw ia się psalm 95, s. 818.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na
wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
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Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, f
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” |
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Pow tarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Kto wstąpi na górę
Pana, / kto stanie w Jego świętym miejscu?
4 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kamień został od
sunięty od wejścia do grobu. / Alleluja.
2 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Błogosławcie, ludy, na
szemu Bogu, * który życiem obdarzył naszą duszę.
4 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukasz,
niewiasto? * Żywego wśród umarłych? / Alleluja.
Psalm 66
Przy ofierze dziękczynnej
Psalm o zmartwychwstaniu Pana i nawróceniu pogan
(Hezychiusz)

Niedziela, Godzina czytań
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I
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, t
opiewajcie chwałę Jego imienia, *
cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! t
Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie *
ze względu na wielką moc Twoją.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia t
i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa” .
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił, t
pieszo przeszli przez rzekę, *
Nim się przeto radujmy.
Jego potęga włada na wieki, t
oczy Jego śledzą narody: *
niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
Bo On życiem obdarzył naszą duszę *
i nie dał się potknąć naszej nodze.
Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, *
poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.
Wprowadziłeś nas w pułapkę, *
włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.
Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, t
przeszliśmy przez ogień i wodę, *
ale wyprowadziłeś nas na wolność.
Powtarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Błogosławcie, ludy, na
szemu Bogu, / który życiem obdarzył naszą duszę.
4 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Kogo szukasz,
niewiasto? / Żywego wśród umarłych? / Alleluja.

36 i (, ii
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3 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Słuchajcie wszyscy, któ
rzy czcicie Boga, * co uczynił mojej duszy.
4 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario,
Pan zmartwychwstał. / Alleluja.
II
Wejdę w Twój dom z całopaleniem *
i wypełnię, co ślubowałem Tobie,
Co wymówiły moje wargi, *
co usta moje przyrzekły w ucisku.
Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze t
i dym ofiarny z baranów, *
ofiaruję Ci krowy i kozły.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, t
którzy czcicie Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami, *
chwaliłem Go moim językiem.
Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, *
Pan by mnie nie wysłuchał.
Ale Bóg mnie wysłuchał, *
przyjął głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Powtarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Słuchajcie wszyscy, ktrzy
czcicie Boga, / co uczynił mojej duszy.
4 Niedziela Wielkanocna: Alleluja. Nie płacz, Mario,/ Pa
zmartwychwstał. / Alleluja.
Werset, czytania i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.

Niedziela, Jutrznia
HYMN

z
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odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia

1 antyfona
4
niedziela Wielkiego Postu: Jesteś moim Bogiem,*
dziękować chcę Tobie, / Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
4
Niedziela Wielkanocna: Nie umrę, ale żyć będę*
i głosić dzieła Pana. / Alleluja.
Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny
r

Jezus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących,
tym, który stal się kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)
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,*
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana,*
niż pokładać ufność w książętach.
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, t
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
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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, t
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.
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, t
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.
Powtarza się antyfonę:

Niedziela, Jutrznia
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4
niedziela Wielkiego Postu: Jesteś moim Bogim,
dziękować chcę Tobie, / Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
4
Niedziela Wielkanocna: Nie umrę, ale żyć będę/
i głosić dzieła Pana. / Alleluja.
2 antyfona
4
niedziela Wielkiego Postu: Potężny jesteś, Panie,*
wyrwij nas z ręki mocarza / i daj nam wolność, nasz Boże.
4
Niedziela Wielkanocna: Błogosławione jest iię
Twoje, Panie, * pełne chwały i świętości. / Alleluja.
Pieśń
Hymn uwielbienia

Dn 3, 52-57

Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 25)
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje pełne chwały
i
świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, t
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
Powtarza się antyfonę:

4
niedziela Wielkiego Postu: Potężny jesteś, Panie,/
wyrwij nas z ręki mocarza / i daj nam wolność, nasz Boże.
4
Niedziela Wielkanocna: Błogosławione jest iię
Twoje, Panie, / pełne chwały i świętości. / Alleluja.
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3 antyfona
4
niedziela Wielkiego Postu: Chwalcie Pana *z
potężne Jego dzieła.
4
Niedziela Wielkanocna: Uznajcie wielkość naszgo
Boga, * Jego dzieła są doskonałe, / a wszystkie Jego drogi
słuszne. / Alleluja.
Psalm 150
Chwalcie Pana
Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie
Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiusz)
Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, t
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Pow tarza się antyfonę:

4
niedziela Wielkiego Postu: Chwalcie Pana za 
tężne Jego dzieła.
4
Niedziela Wielkanocna: Uznajcie wielkość naszgo
Boga, / Jego dzieła są doskonałe, / a wszystkie Jego drogi
słuszne. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Niedziela, Modlitwa w ciągu dnia
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Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 23
Dobry Pasterz
Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód
życia (Ap 7, 17)
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach moich wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Psalm 76
Dziękczynienie za zwycięstwo
Ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
niebieskich (Mt 24, 30)
I
Bóg znany jest w Judzie, *
Jego imię wielkie jest w Izraelu.
W Salem się wznosi przybytek Jego,*
a na Syjonie jest Jego mieszkanie.
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Tam zdruzgotał strzały łuków, *
tarcze, miecze i zbroje.
Ty jesteś pełen światła *
i potężniejszy od gór odwiecznych.
Najwaleczniejsi stali się łupem, t
sen ich ogarnął, *
bezwładnie opadły ręce wojowników.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba, *
rydwany i konie zamarły w bezruchu.
II
Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, *
gdy gniew Twój się obudzi?
Z nieba ogłosiłeś wyrok; *
zamilkła strwożona ziemia,
Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu *
i ocalić poniżonych tej ziemi.
Bo nawet gniew na ludzi *
przyniesie Ci chwałę,
A ci, których gniew nie dotknie,*
będą obchodzić Twe święto.
Składajcie i wypełniajcie śluby *
wobec Boga naszego i Pana.
Niech wszyscy stojący dokoła *
przyniosą dary Budzącemu grozę,
Panu, który poskramia pychę książąt *
i jest postrachem władców ziemi.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych Godzinach psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

II NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Niedziela, II Nieszpory
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1 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Bóg ustanowił Chry
stusa * sędzią żywych i umarłych.
4 Niedziela Wielkanocna: Szukajcie tego, co jest
w górze, * gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. /
Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nie
przyjaciół 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: t
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.
Powtarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Bóg ustanowił Chrystusa
sędzią żywych i umarłych.
4 Niedziela Wielkanocna: Szukajcie tego, co jest
w górze. / gdzie Chrystus zasiada po prawicy Bożej. /
Alleluja.
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2 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Szczęśliwy jest czło
wiek, * który ze względu na Pana czyni miłosierdzie; /
taki nigdy się nie zachwieje.
4 Niedziela Wielkanocna: Wzeszło w ciemnościach *
światło dla prawych. / Alleluja.
Psalm 112
Szczęście bogobojnego
Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości
jest wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda (Ef 5, 8-9)
Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla
prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, t
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, t
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Powtarza się antyfonę:

Niedziela, II Nieszpory
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4 niedziela Wielkiego Postu: Szczęśliwy jest czło
wiek, / który ze względu na Pana czyni miłosierdzie; / taki
nigdy się nie zachwieje.
4 Niedziela Wielkanocna: Wzeszło w ciemnościach
światło dla prawych. / Alleluja.
3 antyfona
4 niedziela Wielkiego Postu: Gdy Chrystus poniósł
mękę, * Bóg spełnił to, co zapowiedział przez usta pro
roków.
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, t
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.
Powtarza się antyfonę:

4 niedziela Wielkiego Postu: Gdy Chrystus poniósł mę
kę, / Bóg spełnił to, co zapowiedział przez usta proroków.
Niedziela Wielkanocna: Bóg wskrzesił Chrystsa
4
z martwych * i wszystko poddał pod Jego stopy. /
Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszyst
kie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.
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Pieśń

Ef 1, 20b-23a

Chrystus Głową Kościoła
Alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(w. Alleluja)
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(w. Alleluja)
i Mocą, i Panowaniem,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
I ponad wszelkim innym imieniem *
(w. Alleluja)
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(w. Alleluja)
a Jego ustanowił Głową Kościoła,
w. Alleluja (alleluja).
Powtarza się antyfonę:

4
Niedziela Wielkanocna: Bóg wskrzesił Chrystsa
z martwych / i wszystko poddał pod Jego stopy.
Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

PONIEDZIAŁEK CZWARTEGO T Y G O D N IA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
H Y M N z odpowiedniego oficjum.
Psalm o dia

1 ant. Jak dobry jest Bóg dla ludzi, * których serce jest
czyste. (O. W. Alleluja.)
Psalm 73
Zagadka powodzenia grzeszników
Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi (Mt 11,6)
I
Jak dobry jest Bóg dla prawych, *
dla tych, których serce jest czyste.
A moje stopy niemal się potknęły, *
prawie że zachwiały się moje kroki.
Pozazdrościłem bowiem bezbożnym, *
ujrzawszy pomyślność grzeszników.
Gdyż omijają ich wszystkie cierpienia, *
a ciało mają zdrowe i pełne.
Nie doznają ludzkich utrapień *
i razem z innymi nie cierpią.
Dlatego pycha jest ich naszyjnikiem, *
a przemoc szatą, która ich okrywa.
Nieprawość w ich tłuszczu się lęgnie, *
złe myśli nurtują ich serca.
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Szydzą i zła jest ich mowa, *
grożą uciskiem z wysoka.
Ich usta zwrócone są przeciw niebu, *
a język ich pełza po ziemi.
Dlatego lud mój do nich się zwraca *
1 pije obfite ich wody.
I mówią: „Gdzież wiedza Boga, *
czy Najwyższy posiada wiedzę?”
Oto kim są grzesznicy *
gromadzący beztrosko bogactwa.
Ant. Jak dobry jest Bóg dla ludzi, / których serce jest
czyste. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Śmiech grzeszników w płacz się zmieni, * a ich
radość smutkiem się stanie.
II
Czy więc na próżno zachowałem serce czyste *
i w niewinności umywałem ręce?
Co dzień bowiem znoszę chłostę, *
każdego ranka spada na mnie kara.
Gdybym pomyślał: „Będę mówił jak oni”, *
zdradziłbym pokolenie Twych synów.
Zacząłem więc rozmyślać, aby to zrozumieć, *
ale było to dla mnie zbyt trudne,
Dopóki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, *
nie pojąłem, jaki czeka ich koniec.
Doprawdy, na śliskiej stawiasz ich drodze *
i spychasz ich ku zagładzie.
A potem jak straszny będzie ich koniec, *
gdy zginą strawieni lękiem.
Snem po przebudzeniu będą, Panie, *
gdy się ockniesz, odepchniesz ich jak majak senny.
Ant. Śmiech grzeszników w płacz się zmieni, / a ich
radość smutkiem się stanie.
3 ant. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, * dla mnie
zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga. (O. W. Alleluja.)

Poniedziałek, Jutrznia
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III
Gdy moje serce cierpiało *
i dręczyło mnie sumienie,
Byłem nierozumny i głupi, *
byłem jak juczne zwierzę przed Tobą.
Lecz ja zawsze będę przy Tobie; *
Tyś ujął moją prawicę.
Prowadzisz mnie według swojej rady *
i do swej chwały na koniec mnie przyjmiesz.
Kogo prócz Ciebie mam w niebie? *
Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy.
Niszczeje moje ciało i serce, *
Bóg moją opoką, moim udziałem na wieki.
Bo zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, *
Ty gubisz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wiary.
Dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga, t
w Panu wybrałem sobie ucieczkę. *
Opowiem o wszystkich Twoich dziełach.
Ant. Zginą ci, którzy odstępują od Ciebie, / dla
mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga. (O. W.
Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

PSALMODIA

1 antyfona
Wielki Post: O świcie * napełnia nas, Panie, Twoja
łaska.
Okres Wielkanocny: Dobroć Pana, Boga naszego, *
niech będzie nad nami. / Alleluja.
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Psalm 90
Bóg nadzieją człowieka
Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden
dzień (2 P 3, 8)
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry, t
nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy” .
Bo tysiąc lat w Twoich oczach f
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
Rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
Któż może poznać siłę Twego gniewu *
i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować
i cieszyć.
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Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami |
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: O świcie napełnia nas, Panie, Twoja
łaska.
Okres Wielkanocny: Dobroć Pana, Boga naszego, /
niech będzie nad nami. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Wszystkie krańce ziemi * głoszą chwałę
Pana.
Okres Wielkanocny: Ciemności * zamienię dla nich
w światło. / Alleluja.
Pieśń

Iz 42, 10-16

Chwała zwycięskiego Boga
Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem Boga (Ap 14, 3)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Jego chwała aż po krańce ziemi.
Niech sławi Go morze i to, co je napełnia, *
i wyspy razem z tymi, którzy tam mieszkają.
Niech woła pustynia i miasta, *
osiedla plemienia Kedar.
Mieszkańcy Sela niech wznoszą okrzyki, *
ze szczytów gór niech wołają radośnie.
Niech Panu oddają chwałę, *
Jego cześć niech głoszą na wyspach.
Jak mocarz Pan kroczy, *
jak wojownik pobudza odwagę;
Rzuca hasło, okrzyk wydaje wojenny, *
nieprzyjaciół męstwem przewyższa.
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„Długo milczałem, *
powstrzymywałem siebie w spokoju,
Teraz jak rodząca zakrzyknę, *
będę dyszał gniewem, aż tchu mi zabraknie.
Wypalę góry i pagórki, *
sprawię, że wyschnie cała ich zieleń,
Rzeki w stawy przemienię, *
i osuszę jeziora.
Uczynię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze, *
powiodę ich ścieżkami, których nie znają;
W światło zamienię ich ciemności, *
a miejsca wyboiste w równinę” .
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Wszystkie krańce ziemi głoszą chwałę Pana.
Okres Wielkanocny: Ciemności zamienię dla nich
w światło. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Chwalcie imię Pana, * wy, co stoicie
w Jego domu.
Okres Wielkanocny: Cokolwiek podoba się Panu, * to
czyni. / Alleluja.
Psalm 135, 1-12
Chwała Boga, który czyni cuda
Ludu na własność Boga przeznaczony... głoście dzieła po
tęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego
swojego światła (por. 1 P 2, 9)
Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,
Którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
na własność wyłączną wybrał Izraela.

Poniedziałek, Modlitwa w ciągu dnia
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Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, t
uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i na wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi sprowadza chmury, t
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.
Poraził pierworodnych w Egipcie, *
wśród ludzi i wśród zwierząt.
W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda, *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
Poraził wiele narodów *
i zgładził potężnych królów:
Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,
A ziemię ich dał w posiadanie, *
w posiadanie Izraela, swego narodu.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Chwalcie imię Pana, / wy, co stoicie
w Jego domu.
Okres Wielkanocny: Cokolwiek podoba się Panu, to
czyni. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z ach a
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
H Y M N z odpowiedniego okresu.
P s a l m o d ia

Wielki Post: A ntyfona ja k w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
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Psalm 119, 129-136
XVII (Pe)
Prośba o pomoc w pełnieniu woli Bożej
Pełnią Prawa jest miłość (Rz 13, 10)
Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, *
a będę strzegł Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Strumienie łez płyną z moich oczu, *
bo nie zachowano Twego Prawa.
Psalm 82
Los niegodziwych sędziów
Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan
(1 Kor 4, 5)
Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
„Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
wyrwijcie go z rąk występnych”.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, f
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.

Poniedziałek, Nieszpory
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Rzekłem: „Jesteście bogami, *
jesteście wszyscy synami Najwyższego”.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Psalm 120
Pragnienie pokoju
W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali (Rz 12, 12)
Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
Uwolnij moje życie, Panie, t
od warg kłamliwych *
i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni t
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
Ostre strzały mocarza *
i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
Zbyt długo mieszkała moja dusza *
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a z serii II i III,
s. 1231.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.
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P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Chwalcie Pana, * bo Jego laska na wieki.
Okres Wielkanocny: Kto trwa w Chrystusie, * jest
nowym stworzeniem. / Alleluja.
Psalm 136
Hymn paschalny
Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysła
wianiem Boga (Kasjodor)
I
Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał, *
bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami, *
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało, *
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Chwalcie Pana, bo Jego łaska na wieki.
Okres Wielkanocny: Kto trwa w Chrystusie, / jest
nowym stworzeniem. / Alleluja.

Poniedziałek, Nieszpory
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2 antyfona
Wielki Post: Wielkie i godne podziwu * są dzieła
Twoje, / Panie, Boże wszechmogący.
Okres Wielkanocny: Miłujmy Boga, * bo On pierwszy
nas umiłował. / Alleluja.
II
On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.
I wywiódł spośród nich Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.
Rozdzielił Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.
I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.
I prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.
On pobił wielkich królów, *
bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.
Sichona, króla Amorytów, *
bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.
A ziemię ich dał na własność, *
bo Jego łaska na wieki.
Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.
Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.

1144

Tydzień IV

On pokarm daje każdemu ciału, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Wielkie i godne podziwu są dzieła Twoje, /
Panie, Boże wszechmogący.
Okres Wielkanocny: Miłujmy Boga, bo On pierwszy
nas umiłował. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na
nowo nas zrodził do żywej nadziei.
Okres Wielkanocny: Bóg na nowo nas zrodził do
żywej nadziei * przez zmartwychwstanie Jezusa Chry
stusa. / Alleluja.
Pieśń

1 P 1, 3-9

Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą nadziei
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu t
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa *
na nowo nas zrodził do żywej nadziei:
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego,
i niewiędnącego, *
które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni t
mocą Bożą dla zbawienia, *
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku *
z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary t
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, *
które przecież próbuje się w ogniu;

Poniedziałek, Nieszpory
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Na sławę, cześć i chwałę *
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, *
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, *
gdy osiągniecie zbawienie dusz, cel waszej wiary.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na
nowo nas zrodził do żywej nadziei.
Okres Wielkanocny: Bóg na nowo nas zrodził do
żywej nadziei / przez zmartwychwstanie Jezusa Chry
stusa. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, an tyfo na do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA
W EZ W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.

G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.

HYMN z odpowiedniego oficjum.
Ps a l m o d ia

1 ant. Panie, niech moje wołanie przyjdzie do Ciebie, n
ukrywaj przede mną swojego oblicza.
Psalm 102
Modlitwa wygnańca
Bóg nas pociesza w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 4)
i
Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *
a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza *
w dniu mego utrapienia.
Nakłoń ku mnie Twe ucho, *
w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.
Bo dni moje jak dym znikają, *
a moje kości płoną jak w ogniu.
Moje serce wysycha jak spalona trawa, *
zapominam nawet o jedzeniu chleba.
Od głośnego jęku *
skóra przywarła mi do kości.
Jestem podobny do ptaka na pustyni, f
jestem jak sowa w ruinach, *
czuwam jak samotny ptak na dachu.
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Co dzień mnie znieważają wrogowie, *
srożąc się przeklinają mnie moim własnym imieniem.
Popiół jem zamiast chleba, *
a napój mieszam ze łzami,
Przez Twą zapalczywość i oburzenie, *
boś Ty mnie uniósł i odrzucił.
Obumierają dni moje jak wydłużające się cienie, *
a ja usycham jak trawa.
Ant. Panie, niech moje wołanie przyjdzie do Ciebie, /
nie ukrywaj przede mną swojego oblicza.
2 ant. Przychyl się, Panie, * ku modlitwie pokornych.
II
Ty, Panie, trwasz na wieki, *
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi, f
bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował, *
bo już nadeszła godzina.
Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie, *
żalem ich przejmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Bo Pan odbuduje Syjon *
i ukaże się w swym majestacie.
Przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię,
Aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić,
Aby imię Pana głoszono na Syjonie *
i w Jeruzalem Jego chwałę,
Kiedy zgromadzą się razem narody *
i królestwa, by służyć Panu.
Ant. Przychyl się, Panie, ku modlitwie pokornych.
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3
ant. Ty, Panie, stworzyłeś ziemię * i niebo jst
dziełem rąk Twoich. (O. W. Alleluja.)
III
Ustały moje siły w drodze, *
dni moje zostały skrócone.
Mówię: „Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni
moich. *
Twe lata trwają przez wszystkie pokolenia.
Ty niegdyś stworzyłeś ziemię *
i niebo jest dziełem rąk Twoich.
One przeminą, ale Ty zostaniesz, f
zestarzeją się wszystkie jak suknia, *
jak szatę je zmieniasz i stają się odmienione.
Ty zaś taki sam jesteś zawsze *
i lata Twoje nie mają końca.
Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności”.
Ant. Ty, Panie, stworzyłeś ziemię / i niebo jest dziełem
rąk Twoich. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Tobie chcę śpiewać, o Panie, * będę szedł
drogą nieskalaną.
Okres Wielkanocny: Kto pełni wolę mojego Ojca, *
wejdzie do królestwa niebieskiego. / Alleluja.
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1149

Psalm 101
Wyznanie żarliwej duszy
Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka
zania (J 14, 15)
Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, *
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
Będę szedł drogą nieskalaną; *
kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?
Będę chodził z sercem niewinnym *
wewnątrz swojego domu.
Nie będę zwracał oczu *
ku sprawie niegodziwej.
W nienawiści mam czyny przestępcy, *
nie przylgną one do mnie.
Przewrotne serce będzie ode mnie z daleka, *
tego, co złe, nawet znać nie chcę.
Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *
pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.
Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi, *
aby ze mną zamieszkać mogli.
Ten, który kroczy drogą nieskalaną, *
będzie mi usługiwał.
Kto knuje podstęp, nie zamieszka w mym domu, *
nie ostoi się wobec mego wzroku, kto rozgłasza
kłamstwa.
Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, *
wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Tobie chcę śpiewać, o Panie, / będę szedł
drogą nieskalaną.
Okres Wielkanocny: Kto pełni wolę mojego Ojca, /
wejdzie do królestwa niebieskiego. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Nie odbieraj nam, Panie, * swego miło
sierdzia.
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Okres Wielkanocny: Panie, niech narody poznają, *
Twoje miłosierdzie nad nami. / Alleluja.
Pieśń
Dn 3, 26-27. 29. 34-41
Modlitwa Azariasza w piecu ognistym
Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgła
dzone (Dz 3, 19)
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, t
i pełen chwały, *
a Twoje imię jest błogosławione na wieki.
Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś uczynił z nami, *
wszelkie Twoje dzieła są pełne prawdy.
Twoje drogi są proste, *
a wyroki najsłuszniejsze.
Myśmy zgrzeszyli i popełnili nieprawość *
odstępując od Ciebie.
We wszystkim przewrotność okazaliśmy *
i nie słuchaliśmy Twoich przykazań.
Nie opuszczaj nas na zawsze f
i ze względu na świętość Twego imienia *
nie zrywaj Twojego przymierza.
Nie odbieraj nam swego miłosierdzia *
przez wzgląd na Abrahama, przyjaciela Twego,
Twojego sługę, Izaaka, *
i Twego świętego, Izraela.
Im to przyrzekłeś, *
że rozmnożysz ich potomstwo
Jak gwiazdy na niebie *
i jak piasek na morskim brzegu.
Panie, oto jesteśmy najmniejsi *
spośród wszystkich narodów.
Oto dziś jesteśmy poniżeni na całej ziemi *
z powodu naszych grzechów.
Nie ma już władcy, proroka ani wodza, t
ani całopalenia, ani ofiar, *
ani daru pokarmów, ani kadzenia.
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Nie ma gdzie złożyć Tobie daru z pierwszych płodów *
i doświadczyć miłosierdzia Twego.
Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony *
znajdą upodobanie u Ciebie.
Tak jak całopalenia z baranów i cielców,*
i tysięcy tłustych owiec,
Niech się dziś stanie nasza ofiara dla Ciebie *
i spodoba się Tobie.
Bo ci, którzy ufność pokładają w Tobie, *
nie zaznają wstydu.
Teraz zaś z całego serca idziemy za Tobą, f
odczuwamy lęk wobec Ciebie *
i szukamy Twojego oblicza.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Nie odbieraj nam, Panie, swego miło
sierdzia.
Okres Wielkanocny: Panie, niech narody poznają, /
Twoje miłosierdzie nad nami. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Boże, będę Ci śpiewał * pieśń nową.
Okres Wielkanocny: Pan jest osłoną moją * i moim
wybawcą. / Alleluja.
Psalm 144, 1-10
O zwycięstwo i pokój
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13)
Błogosławiony Pan, Opoka moja, t
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
On mocą i warownią moją, *
osłoną moją i moim wybawcą,
Moją tarczą i schronieniem, *
On, który mi poddaje ludy.
Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
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Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.
Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
gór dotknij, aby zadymiły.
Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
wypuść swe strzały, by ich porazić.
Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
wybaw mnie z wód ogromnych.
Uwolnij z rąk cudzoziemców, t
tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową.
Okres Wielkanocny: Pan jest osłoną moją i moim
wybawcą. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
H y m n z odpowiedniego okresu.
P s a l m o d ia

Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 137-144
XVIII (Sade)
Niezmienność Prawa Bożego

Wtorek, Modlitwa w ciągu dnia
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0 Panie, jesteś sprawiedliwy *
1 wyrok Twój jest słuszny.
Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, *
kierując się wielką wiernością.
Gorliwość mnie pożera, *
bo słów Twoich zapominają moi wrogowie.
Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu *
i sługa Twój je miłuje.
Jestem mały i wzgardzony, *
nie zapominam o Twych postanowieniach.
Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, *
a Prawo Twoje jest prawdą.
Ucisk i utrapienia na mnie spadły, *
moją rozkoszą są Twoje przykazania.
Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu
To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)
I
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.
37

LG

II
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II

Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, t
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, f
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
O k r e s W i e l k a n o c n y : A n t . Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G o dzinach psalm odia d o d a tk o w a , s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYM N

z

odpow iedniego oficjum.
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Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Jak długo pozostajemy w ciele, * jesteśmy
pielgrzymami z daleka od Pana.
Okres Wielkanocny: Zaśpiewajcie nam * którąś z pie
śni syjońskich. / Alleluja.
Psalm 137, 1-6
Nad rzekami Babilonu
Niewola cielesna narodu wybranego jest obrazem niewoli
duchowej (św. Hilary)
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy *
płacząc na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich!”
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
Jeśli nie wyniosę Jeruzalem *
ponad wszelką radość swoją.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Jak długo pozostajemy w ciele, / jesteśmy
pielgrzymami z daleka od Pana.
Okres Wielkanocny: Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni
syjońskich. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Wobec aniołów * psalm zaśpiewam T o
bie, mój Boże.
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Okres Wielkanocny: Gdy chodzę wśród utrapienia, *
Ty podtrzymujesz me życie. / Alleluja.
Psalm 138
Dziękczynienie
Wniosą królowie ziemi swój przepych do Miasta Świętego
(por. Ap 21, 24)
Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię f
za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
Zaprawdę, Pan jest wzniosły, f
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz
me życie, f
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona, f
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Tobie,
mój Boże.
Okres Wielkanocny: Gdy chodzę wśród utrapienia, /
Ty podtrzymujesz me życie. / Alleluja.
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3 antyfona
Wielki Post: Otrzymaliśmy ducha przybrania za sy
nów, * w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Okres Wielkanocny: Duch Święty daje świadectwo
naszemu duchowi, * że jesteśmy dziećmi Bożymi. /
Alleluja.
Pieśń

Rz 8, 14-17

Synostwo Boże chrześcijan
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, *
są synami Boga.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, *
aby się znowu pogrążyć w bojaźni.
Ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, *
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
Sam Duch daje świadectwo naszemu duchowi, *
że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, *
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa.
Jeżeli wspólnie z Nim cierpimy, *
to wspólnie będziemy przebywać w chwale.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Otrzymaliśmy ducha przybrania za sy
nów, / w którym wołamy: Abba, Ojcze!
Okres Wielkanocny: Duch Święty daje świadectwo
naszemu duchowi, / że jesteśmy dziećmi Bożymi. /
Alleluja.
Czytanie, responsoriu m krótkie, antyfona do pieśni M aryi,
pro śb y i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Z akończenie G o dziny ja k w Częściach stałych.

ŚRO DA CZW ARTEGO T Y G O D N IA
WEZWANIE
Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.

GODZINA CZYTAŃ
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G od zinę poprzedza
Wezwanie.
H Y MN

z

odpow iedniego oficjum.

Ps a l m o d ia

1 ant. Błogosław, duszo moja, Pana * i nie zapominaj
0 wszystkich dobrodziejstwach Jego. (O. W. Alleluja.)
Psalm 103
Uwielbienie miłosiernego Boga
Dzięki serdecznej litości naszego Boga nawiedziło nas
z wysoka Wschodzące Słońce (por. Łk 1, 78)
I
Błogosław, duszo moja, Pana, *
1 wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca, *
jak pióra orła młodość twa się odradza.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.

Środa, Godzina czytań
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Ant. Błogosław, duszo moja, Pana / i nie zapominaj
0 wszystkich dobrodziejstwach Jego. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * tak Pan się
lituje nad tymi, / którzy cześć Mu oddają. (O. W. Alleluja.)

II
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa, *
kwitnie on jak kwiat na łące.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *
1 wszelki ślad po nim ginie.
Ant. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, / tak Pan
się lituje nad tymi, / którzy cześć Mu oddają. (O. W.
Alleluja.)
3 ant. Błogosławcie Pana, * wszystkie Jego dzieła.
(O. W. Alleluja.)
III
Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *
a Jego panowanie wszechświat obejmuje.
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Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, t
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *
aby słuchano słów Jego.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy *
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, t
na każdym miejscu Jego panowania. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
Ant. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła. (O. W.
Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN z odpowiedniego oficjum.
Psa l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Gotowe jest serce moje, Boże, * gotowe
jest serce moje, / zaśpiewam psalm i zagram. |
Okres Wielkanocny: Wznieś się, Boże, * ponad nie
biosa. / Alleluja.
Psalm 108
Bóg nadzieją swego ludu
Ponieważ Syn Boży został wyniesiony ponad niebiosa, Jego
chwała jest głoszona po całej ziemi (Arnobiusz)
Gotowe jest serce moje, Boże, |
gotowe jest serce moje, *
zaśpiewam psalm i zagram,
t Zbudź się, duszo moja, t
zbudź się, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.

Środa, Jutrznia
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Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się ponad niebiosa, Panie, *
nad całą ziemię Twoja chwała.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz, *
wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
Bóg przemówił w swojej świątyni: f
„Będę się radował i podzielę Sychem, *
a dolinę Sukkot wymierzę.
Do mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, |
Efraim jest szyszakiem mej głowy, *
Juda berłem moim.
Moab jest moją misą do mycia, t
na Edomie mój but postawię, *
zatriumfuję nad Filisteą!”
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? *
Któż mnie doprowadzi do Edomu?
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Gotowe jest serce moje, Boże, / gotowe jest
serce moje, / zaśpiewam psalm i zagram.
Okres Wielkanocny: Wznieś się, Boże, ponad nie
biosa. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Odział mnie Pan szatą zbawienia * i okrył
mnie płaszczem sprawiedliwości.
Okres Wielkanocny: Pan sprawi, że sprawiedliwość się
rozmnoży * i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich
narodów. / Alleluja.
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Pieśń
Iz 61, 10 - 62, 5
Radość Nowego Jeruzalem
Ujrzałem Miasto Święte - Jeruzalem Nowe... przystrojone jak
oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21,2)
Ogromnie weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
Gdyż odział mnie szatami zbawienia *
i okrył płaszczem sprawiedliwości,
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *
jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę, *
ze względu na Jerozolimę nie spocznę,
Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *
i twoją chwałę wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, *
nie powiedzą „Spustoszona” o twojej krainie.
Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, *
a twoją krainę „Poślubiona”,
Bo spodobałaś się Panu *
i twoja kraina męża otrzyma.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *
tak twój Budowniczy poślubi ciebie.
I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *
tak twój Bóg rozweseli się tobą.
P o w tarz a się antyfonę:

Wielki Post: Odział mnie Pan szatą zbawienia / i okrył
mnie płaszczem sprawiedliwości.

r
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Okres Wielkanocny: Pan sprawi, że sprawiedliwość się
rozmnoży / i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich
narodów. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Będę chwalił Pana * do końca mego
życia.
Okres Wielkanocny: Pan króluje na wieki, * Bóg
twój, przez pokolenia. / Alleluja.
Psalm 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Chwalmy Boga przez nasze życie, czyli przez nasze postę
powanie (Arnobiusz)
Chwal, duszo moja, Pana; f
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, f
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, |
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
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P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Będę chwalił Pana do końca mego życia.
Okres Wielkanocny: Pan króluje na wieki, / Bóg twój,
przez pokolenia. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, an ty fo n a do pieśni Z a c h a 
riasza, prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego okresu.
Ps a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfon a ja k w T ekstach okresow ych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 145-152
XIX (Kof)
Prośba o wierność przykazaniom
Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
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Psalm 94
Bóg mścicielem sprawiedliwych
Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg
do nieczystości, ale do świętości (1 Tes 4, 6-7)
I
Boże pomsty, Panie, *
Boże pomsty, ukaż się w blasku!
Powstań Ty, który sądzisz ziemię, *
daj pysznym odpłatę!
Jak długo, Panie, występni, *
jak długo występni chełpić się będą,
Pienić się i gadać bezczelnie, *
i chwalić się będą złoczyńcy?
Depczą Twój lud, Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo;
Mordują wdowę i przybysza, *
zabijają sieroty.
Mówią: „Pan tego nie widzi, *
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
Pomnijcie na to, głupcy w narodzie, *
kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał? *
Ten, który ludzi uczy mądrości?
Znane są Panu ludzkie myśli, *
wie, że są marnością.
II
Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, *
zanim grób wykopią występnemu.
Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
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Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? *
Kto mnie od złoczyńców zasłoni?
Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, *
szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”, *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.
Czy może się sprzymierzyć z Tobą trybunał bezprawia, *
który wbrew prawu sprowadza nieszczęście?
Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego *
i chociaż krew niewinną potępią,
Na pewno Pan będzie moją obroną, *
a Bóg mój skałą ucieczki.
A tamtym za ich niegodziwość zapłaci f
i własna złość ich zgubi, *
nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G od zin ach psalm o d ia d o d a tk o w a , s. 1229.
Czytanie, werset i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Z akończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpow iedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza,
Panie, * Ty znasz wszystkie moje drogi.
Okres Wielkanocny: Noc jak dzień * będzie jasna. /
Alleluja.
Psalm 139, 1-18. 23-24
Bóg wszystko przenika
Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11, 34)
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I
Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli, |
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, *
tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę.
Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni *
i noc mnie otoczy jak światło”,
To nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, f
a noc jak dzień będzie jasna, *
bo mrok jest dla Ciebie jak światło.
P o w tarza się antyfonę:

Wielki Post: Przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza,
Panie, / Ty znasz wszystkie moje drogi.
Okres Wielkanocny: Noc jak dzień będzie jasna. /
Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Ja, Pan, przenikam serca i sumienia *
i oddam każdemu według jego czynów.
Okres Wielkanocny: Znam moje owce, * a one Mnie
znają. / Alleluja.
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II
Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył; f
godne podziwu są Twoje dzieła *
i duszę moją znasz do głębi.
Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, f
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.
Oczy Twoje widziały moje czyny *
i wszystkie spisane są w Twej księdze
Dni przeznaczone dla mnie, *
nim choćby jeden z nich nastał.
Jak bezcenne są dla mnie Twoje myśli, Boże, *
jak niezmierzona jest ich liczba!
Gdybym chciał je zliczyć, więcej ich niż piasku; *
gdybym doszedł do końca, nadal jestem z Tobą.
Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, *
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
I zobacz, czy idę drogą nieprawą, *
a prowadź mnie drogą odwieczną.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Ja, Pan, przenikam serca i sumienia
i oddam każdemu według jego czynów.
Okres Wielkanocny: Znam moje owce, / a one Mnie
znają. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest
wszystko. * Jemu chwała na wieki.
Okres Wielkanocny: Majestat Boga okrywa niebio
sa, * a ziemia jest pełna Jego chwały. / Alleluja.
Pieśń
Drogi Boże
O głębokości bogactw, *
mądrości i wiedzy Boga.

Rz 11, 33-36
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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, t
i dla Niego jest wszystko. *
Jemu chwała na wieki.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Z Niego i przez Niego, i dla Niego jest
wszystko. / Jemu chwała na wieki.
Okres Wielkanocny: Majestat Boga okrywa niebio
sa, / a ziemia jest pełna Jego chwały. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Zakończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

CZWARTEK CZWARTEGO TYGODNIA
WEZWANIE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm W ezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.

G O D ZIN A C Z Y T A Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę G odzinę poprzedza
W ezwanie.

HYMN z odpowiedniego oficjum.
Psa lm o d ia

1 ant. Nie ocaliło ich własne ramię, * lecz prawica
Twoja i światło Twego oblicza. (O. W. Alleluja.)
Psalm 44
Modlitwa w czasie klęski narodu
We wszelkich przeciwnościach odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował (por. Rz 8, 37)
I
Boże, słyszeliśmy na własne uszy, t
ojcowie nasi nam opowiedzieli *
o czynach, których za ich dni dokonałeś w pradawnych
czasach.
Ty własną ręką zasadziłeś ich po wygnaniu pogan; *
by ich rozprzestrzenić, wypleniłeś narody.
Bo nie zdobyli ziemi mieczem swoim *
ani ich nie ocaliło własne ramię,
Lecz ramię i prawica Twoja, *
i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
Ty, mój Boże, jesteś moim Królem, *
który zapewnił zwycięstwo Jakubowi.
Dzięki Tobie starliśmy naszych wrogów, *
w imię Twoje zdeptaliśmy napastników.
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Bo nie zaufałem mojemu łukowi *
ani mój miecz mnie nie ocalił,
Lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów *
1 zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.
Każdego dnia chlubimy się Bogiem *
i nieustannie sławimy Twe imię.
Ant. Nie ocaliło ich własne ramię, / lecz prawica
Twoja i światło Twego oblicza. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Pan nie odwróci od was swojego oblicza, * jeśli
się nawrócicie do Niego. (O. W. Alleluja.)
II
A jednak nas odrzuciłeś i okryłeś wstydem, *
już nie wyruszasz z naszymi wojskami.
Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, *
a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
Na rzeź nas wydałeś jak owce *
i rozproszyłeś między poganami.
Swój lud sprzedałeś za bezcen *
i niewiele zyskałeś z tej sprzedaży.
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, *
na śmiech otoczenia, na urągowisko.
Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, *
głowami potrząsają nad nami ludy.
Moja zniewaga jest zawsze przede mną *
i wstyd mi twarz okrywa,
Na głos miotającego szyderstwa i obelgi, *
wobec mściwego nieprzyjaciela.
Ant. Pan nie odwróci od was swojego oblicza, / jeśli
się nawrócicie do Niego. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Powstań, Panie, * i nie odrzucaj nas na zawsze.
III
Wszystko to na nas przyszło, f
choć nie zapomnieliśmy o Tobie *
i nie złamaliśmy Twojego przymierza.
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Nie odwróciło się nasze serce *
ani kroki nie zboczyły z Twej ścieżki,
Kiedy nas starłeś w krainie szakali *
i okryłeś nas mrokiem.
Gdybyśmy zapomnieli imię naszego Boga *
i wyciągali ręce do boga obcego,
Czyżby Bóg nie dostrzegł tego, *
On, który zna tajniki serca?
Lecz to z powodu Ciebie ciągle nas mordują, *
mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? *
Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze!
Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, *
zapominasz o naszej nędzy i ucisku?
W proch runęło nasze życie, *
ciałem przylgnęliśmy do ziemi.
Powstań, przyjdź nam na pomoc *
i wyzwól nas przez swą łaskę!
Ant. Powstań, Panie, i nie odrzucaj nas na zawsze.
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

Ps a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Daj mi, Panie, * już o świcie doznać łaski
Twojej.
Okres Wielkanocny: Przez wzgląd na Twoje imię,
Panie, * zachowaj mnie przy życiu. / Alleluja.

Czwartek, Jutrznia
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Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku
Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie
Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę
Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)
Usłysz, Panie, modlitwę moją, f
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, t
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, *
zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, f
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, *
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą
do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie
przy życiu, *
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
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P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Daj mi, Panie, już o świcie doznać łaski
Twojej.
Okres Wielkanocny: Przez wzgląd na Twoje imię,
Panie, / zachowaj mnie przy życiu. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Pan skieruje ku Jeruzalem * pokój jak
rzekę.
Okres Wielkanocny: Znowu was zobaczę * i rozraduje
się serce wasze. / Alleluja.
Pieśń
Iz 66, 10-14 a
Pociecha i radość Jerozolimy
Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą
matką (Ga 4, 26)
Radujcie się razem z Jerozolimą, *
weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie!
Bardzo się z nią cieszcie wszyscy, *
którzyście smucili się nad nią;
Abyście mogli ssać aż do nasycenia *
z jej piersi wezbranej pociechą;
Abyście z rozkoszą pili mleko *
z jej piersi pełnej chwały.
Tak bowiem Pan mówi: f
„Oto skieruję ku niej pokój jak rzekę *
i jak strumień wezbrany chwałę narodów.
Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone *
i pieszczone na kolanach.
Bo jak kogo własna matka pociesza, f
tak Ja was pocieszę *
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia”.
Na ten widok rozraduje się wasze serce, *
a wasze kości ożyją jak wiosenna trawa.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan skieruje ku Jeruzalem pokój jak rzekę.
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Okres Wielkanocny: Znowu was zobaczę / i rozraduje
się serce wasze. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Słodko jest * wysławiać naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Pan buduje Jeruzalem * i leczy
złamanych na duchu. / Alleluja.
Psalm 147 A
Boża potęga i dobroć
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.
Powtarza się antyfonę:
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Wielki Post: Słodko jest wysławiać naszego Boga.
Okres Wielkanocny: Pan buduje Jeruzalem / i leczy
złamanych na duchu. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Zacha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

Psa lm o d ia
Wielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 153-160
XX (Resz)
Modlitwa o ratunek
Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, *
bo nie zapomniałem Twojego Prawa.
Broń mojej sprawy i mnie wybaw, *
obdarz mnie życiem według Twego słowa.
Daleko od występnych jest zbawienie, *
bo nic dbają o Twoje ustawy.
Wielka jest litość Twoja, Panie, *
obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
Wielu mnie prześladuje i nęka, *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
Na widok odstępców wstręt mnie ogarnia, *
bo słowa Twojego nie strzegą.
Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, *
w dobroci swojej obdarz mnie życiem.
Istotą Twojego słowa jest prawda *
i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.

Czwartek, Modlitwa w ciągu dnia
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Psalm 128
Szczęście domowe
„Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi", to znaczy: ze swego
Kościoła (Arnobiusz)
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi f
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
Psalm 129
Izrael wzywa pomocy Bożej
Kościół tu mówi o swoich cierpieniach (św. Augustyn)
Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
niech mówi Izrael.
Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *
lecz nie zdołali mnie pokonać.
Poorali mój grzbiet oracze, *
wyżłobili na nim długie bruzdy.
Ale Pan sprawiedliwy *
rozerwał więzy występnych.
Niech się zawstydzą i cofną *
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
Niech się staną jak trawa na dachu, *
która usycha, nim ją wyrwą.
Nie napełni nią kosiarz swej ręki *
ani zanadrza ten, który zbiera snopy.
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A przechodnie też nie powiedzą: f
„Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *
błogosławimy wam w imię Pana” .
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a z serii I i II,
s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
N IE S Z P O R Y

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Pan jest moją mocą i warownią, * Jemu
zaufałem.
Okres Wielkanocny: Pan jest osłoną moją * i moim
wybawcą. / Alleluja.
Psalm 144
O zwycięstwo i pokój
Ręce Chrystusa zaprawione są do walki, gdyż On zwyciężył
świat; powiedział bowiem: „Jam zwyciężył świat”
(św. Hilary)
I
Błogosławiony Pan, Opoka moja, f
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
On mocą i warownią moją, *
osłoną moją i moim wybawcą,
Moją tarczą i schronieniem, *
On, który mi poddaje ludy.
Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego, *
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?

Czwartek, Nieszpory
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Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, *
dni jego jak cień przemijają.
Nachyl swych niebios i zstąp po nich, Panie, *
gór dotknij, aby zadymiły.
Rozprosz ich uderzeniem pioruna, *
wypuść swe strzały, by ich porazić.
Wyciągnij swą rękę z wysoka, *
wybaw mnie z wód ogromnych.
Uwolnij z rąk cudzoziemców, f
tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
Pow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Pan jest moją mocą i warownią, / Jemu
zaufałem.
Okres Wielkanocny: Pan jest osłoną moją i moim
wybawcą. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Szczęśliwy lud, * którego Pan jest
Bogiem.
Okres Wielkanocny: Bogu niech będą dzięki * za to,
że dał nam zwycięstwo, / przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. / Alleluja.
II
Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił Dawida, swego sługę.
Wybaw mnie od wrogiego miecza *
i uwolnij z rąk cudzoziemców,
Tych, których usta mówią kłamliwie, *
a prawica się wznosi do fałszywej przysięgi.
Niech nasi synowie będą jak latorośle *
wybujałe w młodości.
Nasze córki niech będą jak rzeźbione kolumny, *
które wspierają świątynię.
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Niech pełne będą nasze spichlerze, *
zasobne we wszelkie plony.
Niech nasze trzody tysiąckroć płodne f
na polach naszych mnożą się w tysiące, *
niech nasze bydło będzie tłuste.
Niech nam się nie przydarzy wypadek lub ucieczka, *
niech lament ominie nasze ulice.
Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, *
szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem.
Okres Wielkanocny: Bogu niech będą dzięki / za to,
że dał nam zwycięstwo, / przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Gdybym całą majętność rozdał na jał
mużnę, * a ciało wydał na spalenie, / lecz nie miał mi
łości, / nic bym nie zyskał.
Okres Wielkanocny: Teraz trwają wiara, nadzieja
i miłość, * a miłość jest z nich największa. / Alleluja.
Pieśń

1 Kor 13, 1-8. 13

Prawdziwa miłość
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, *
a miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca *
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania *
i poznał wszystkie tajemnice,
I posiadał wszelką wiedzę *
i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, *
byłbym niczym.
I gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, f
a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, *
nic bym nie zyskał.

Czwartek, Nieszpory
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Miłość cierpliwa jest i łaskawa, f
miłość nie zazdrości i nie szuka uznania, *
nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się bezwstydu i swego nie szuka, *
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, *
lecz weseli się z prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, |
we wszystkim pokłada nadzieję *
i wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje *
i nie jest jak proroctwa, które się skończą,
Albo jak dar języków, który zniknie, *
lub jak wiedza, której zabraknie.
Teraz więc trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość, *
a miłość jest z nich największa.
P ow tarza się antyfonę:

Wielki Post: Gdybym całą majętność rozdał na jał
mużnę, / a ciało wydał na spalenie, / lecz nie miał miłości, /
nic bym nie zyskał.
Okres Wielkanocny: Teraz trwają wiara, nadzieja
i miłość, / a miłość jest z nich największa. / Alleluja.
Czytanie, respon sorium krótkie, a n ty fo n a do pieśni M aryi,
prośby i m odlitw a z odpow iedniego oficjum.
Z akończenie G odziny ja k w Częściach stałych.

PIĄTEK CZWARTEGO T Y G O D N IA
W E Z W A N IE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
G O D Z IN A CZY TA Ń

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYM N z odpowiedniego oficjum.
P s a l m o d ia

1 ant. Opowiedzieli nam nasi ojcowie o potędze Pana *
i o cudach, których On dokonał. (O. W. Alleluja.)
Psalm 78, 1-39
Dzieje narodu szkołą służby Bożej
Stało się to wszystko, aby mogło posłużyć za przykład dla
nas (1 Kor 10, 6)
I
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich;
Do przypowieści otworzę me usta, *
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.
Tego, cośmy usłyszeli i poznali f
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, *
nie będziemy ukrywać przed ich synami.
Opowiemy przyszłemu pokoleniu f
chwałę Pana i Jego potęgę *
i cuda, których dokonał.
Albowiem nadał w Jakubie przykazania *
i ustanowił Prawo w Izraelu,
Aby to, co zlecił naszym ojcom, *
przekazali swym synom.

Piątek, Godzina czytań
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0 tym ma wiedzieć przyszłe pokolenie, *
synowie, którzy się narodzą,
Że mają pokładać nadzieję w Bogu |
i nie zapominać dzieł Bożych, *
lecz strzec Jego poleceń.
A niech nie będą jak ich ojcowie *
pokoleniem opornych buntowników,
Pokoleniem, którego serce jest niestałe, *
a duch nie dochowuje wierności Bogu.
Synowie Efraima, uzbrojeni w łuki, *
zostali rozproszeni w dniu bitwy.
Nie zachowali przymierza z Bogiem *
i nie chcieli postępować według Jego Prawa.
Zapomnieli o Jego dziełach *
1 o cudach, które im okazał.
Na oczach ich ojców uczynił cuda, *
w ziemi egipskiej, na polach Soanu.
Morze rozdzielił, by ich przeprowadzić, *
wody ustawił jak groble.
We dnie prowadził ich obłokiem, *
a przez całą noc blaskiem ognia.
Rozłupał skały w pustyni *
i jak wodną głębiną obficie ich napoił.
1 wydobył ze skały strumienie, *
sprawił, że wody spłynęły jak rzeki.
Ant. Opowiedzieli nam nasi ojcowie o potędze Pana
i o cudach, których On dokonał. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Synowie Izraela jedli mannę * i pili wodę ze
skały. (O. W. Alleluja.)
II
Lecz nadal grzeszyli przeciw Bogu, *
obrażali na pustyni Najwyższego.
Na próbę wystawiali w sercach swoich Boga, *
żądając strawy dla swego łakomstwa.
Mówili przeciw Bogu: „Czyż Bóg potrafi *
stół zastawić na pustyni?”
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Oto w skałę uderzył, *
popłynęły wody i trysnęły strumienie.
„Czy także potrafi dać chleba *
albo przygotować mięso swemu ludowi?”
Gdy Pan to usłyszał, zapłonął gniewem f
i przeciw Jakubowi rozgorzał ogień, *
gniew przeciw Izraelowi wybuchnął,
Bo nie uwierzyli Bogu *
i nie zaufali Jego pomocy.
On jednak z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramę nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.
Spożywał człowiek chleb aniołów, *
Bóg zesłał im jadła do syta.
Wzbudził na niebie wiatr od wschodu, *
mocą swą przywiódł wiatr południowy
I zesłał na nich mięso jak chmurę pyłu, *
ptaki skrzydlate jak morski piasek.
Sprawił, że pospadały na ich obóz, *
dokoła ich namiotów.
Jedli więc i nasycili się w pełni, *
głód ich zaspokoił.
Jeszcze nie nasycili swego pożądania, *
pokarm był jeszcze w ich ustach,
Gdy się rozżarzył przeciw nim gniew Boży, f
zabił ich dostojników, *
powalił młodzież Izraela.
Ant. Synowie Izraela jedli mannę / i pili wodę ze
skały. (O. W. Alleluja.)
3
ant. Przypominali sobie, * że Bóg jest ich opoą
i Zbawicielem. (O. W. Alleluja.)
III
Jednakże nadal grzeszyli *
i nie wierzyli Jego cudom.
Szybko ich dni zakończył *
i lata ich nagłą zagładą.

Piątek, Jutrznia
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Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *
że Bóg Najwyższy jest ich Zbawicielem.
Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Pyłu wierne, *
w przymierzu z Nim nie byli stali.
On jednak w swym miłosierdziu *
odpuszczał im winę i nie zatracał.
Gniew swój często powściągał *
i powstrzymywał swoje oburzenie.
Pamiętał bowiem, że są tylko ciałem, *
powiewem, co przemija i nie wraca.
Ant. Przypominali sobie, / że Bóg jest ich opoką
i Zbawicielem. (O. W. Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
JU T R Z N IA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Okres Wielkanocny: Chrystus samego siebie wydal
za nas * jako dar i ofiarę miłą Bogu. / Alleluja.
Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie
nowego człowieka (Ef 4, 23-24)
38

L G II

1186

Tydzień IV

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, |
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże,
nie gardzisz.
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Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste /
i odnów we mnie moc ducha.
Okres Wielkanocny: Chrystus samego siebie wydał
za nas / jako dar i ofiarę miłą Bogu. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Wesel się, Jeruzalem, * bo zgromadzą się
w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.
Okres Wielkanocny: Jeruzalem, miasto Boże, * zabłyśniesz potężnym światłem. / Alleluja.
Pieśń
Tb 13, 8-11. 13-16a (Wulg)
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Ukazał mi anioł Miasto Święte, Jeruzalem... mające chwałę
Boga (Ap 21, 10-11)
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, *
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, t
Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek *
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym *
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; *
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
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Tydzień IV

W swych rękach przyniosą dary *
dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, *
a twe imię „Wybrana” utrwali się w przyszłych
pokoleniach.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, |
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, t
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Wesel się, Jeruzalem, / bo zgromadzą się
w tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana.
Okres Wielkanocny: Jeruzalem, miasto Boże, / zabłyśniesz potężnym światłem. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Wysławiaj swego Boga, Syjonie, * On zsy
ła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.
Okres Wielkanocny: Ujrzałem Jeruzalem nowe, *
zstępujące z nieba. / Alleluja.
Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga
Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21,9)
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

Piątek, Modlitwa w ciągu dnia
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On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Wysławiaj swego Boga, Syjonie, / On zsy
ła na ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo.
Okres Wielkanocny: Ujrzałem Jeruzalem nowe, / zstę
pujące z nieba. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z acha
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN

z

odpowiedniego okresu.

P s a l m o d ia
Wielki Post: A ntyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 161-168
XXI (Szin)
Prawo Boże obdarza mocą
Możni prześladują mnie bez powodu, *
moje zaś serce lęk czuje przed Twoimi słowami.
Radują mnie Twoje słowa, *
jak tego, który zdobył łup wielki.
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Tydzień IV

Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, *
a Prawo Twoje miłuję.
Siedem razy na dzień Cię wysławiam, *
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.
Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
Czekam, Panie, na Twoją pomoc *
i spełniam Twe przykazania.
Moja dusza strzeże Twych napomnień *
i bardzo je miłuje.
Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Psalm 133
Szczęście płynące ze zgody
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga (1 J 4, 7)
O jak dobrze i miło, *
gdy bracia mieszkają razem!
Jest to jak wyborny olejek na głowie, t
który spływa na brodę Aarona, *
na skraj jego szaty.
To jak rosa Hermonu, *
która opada na górę Syjon;
Bo tam udziela Pan błogosławieństwa *
i życia na wieki.
Psalm 140, 2-9. 13-14
Przeciw podstępnym wrogom
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników
(Mt 26, 45)
Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, *
strzeż mnie od gwałtownika,
Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, *
każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, *
jad żmijowy mają pod wargami.

Piątek, Nieszpory
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Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, t
zachowaj mnie od gwałtownika, *
od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, f
złoczyńcy rozciągają powrozy, *
ustawiają na mojej drodze pułapki.
Mówię do Pana: „Jesteś moim Bogiem, *
usłysz, Panie, mój głos błagalny!”
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, *
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, *
nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, *
a biednemu słuszność przyznaje.
Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, *
prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
O k re s W ie lk a n o c n y : A n t . A llelu ja , a lle lu ja, allelu ja.
W innych G odzinach psalm odia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

NIESZPORY

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego oficjum.
Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Każdego dnia będę błogosławił Ciebie,
Panie, * i rozpowiadał Twoje cuda.
Okres Wielkanocny: Tak Bóg umiłował świat, *że dał
swojego Syna Jednorodzonego. / Alleluja.
Psalm 145
Chwała Bożego majestatu
Sprawiedliwy jesteś, Panie, Ty, który jesteś i który byłeś
(Ap 16, 5)
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Tydzień IV
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.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
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.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Każdego dnia będę błogosławił Ciebie,
Panie, / i rozpowiadał Twoje cuda.
Okres Wielkanocny: Tak Bóg umiłował świat, / że dał
swojego Syna Jednorodzonego. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
Panie; * Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.

Piątek, Nieszpory
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Okres Wielkanocny: Królowi wieków nieśmiertelne
mu i niewidzialnemu * wszelka cześć i chwała. / Alleluja.
II
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, t
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię, *
zawsze i na wieki.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
Panie; / Ty jesteś blisko wszystkich, którzy Cię wzywają.
Okres Wielkanocny: Królowi wieków' nieśmiertelne
mu i niewidzialnemu / wszelka cześć i chwała. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną *
za grzechy całego świata.
Okres Wielkanocny: Krew Jezusa, Syna Bożego. *
oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. / Alleluja.
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Tydzień IV

Pieśń
1 J 1, 5b. 7. 9; 2, lb-2
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy
Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, |
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, t
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, t
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, +
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną /
za grzechy całego świata.
Okres Wielkanocny: Krew Jezusa, Syna Bożego,
oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Maryi,
prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

SOBOTA CZW ARTEGO T Y G O D N IA
WEZWANIE

Panie, otwórz wargi moje.
Psalm Wezwania s. 818 z antyfoną z odpowiedniego oficjum.

GODZINA CZYTAŃ

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN

z

odpowiedniego oficjum.

P s a l m o d ia

1 ant. Pan swój lud wybawił * z rąk ciemiężyciela.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 78, 40-72
Dzieje narodu szkołą służby Bożej
Stało się to wszystko, aby mogło posłużyć za przykład dla
nas (1 Kor 10, 6)
IV
Ileż razy synowie Izraela drażnili Pana na pustyni *
i zasmucali Go na pustkowiu!
Często wystawiali Boga na próbę, *
gniewali Świętego Izraela.
Nie pamiętali o Jego mocy, *
0 dniu, w którym ich wybawił z rąk ciemiężyciela,
Gdy czynił w Egipcie swe znaki *
i swoje cuda na polach Soanu.
Kiedy ich rzeki w krew zamienił *
1 strumienie, aby pić nie mogli.
Nasłał na nich muchy, aby ich kąsały, *
i żaby, które ich gnębiły.
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Tydzień IV

Zbiory ich wydał owadom, *
a owoc ich pracy szarańczy.
Gradem poraził ich winnice, *
a szronem ich sykomory.
Ich bydło wydał na pastwę zarazy, *
na pastwę choroby ich trzody.
Zesłał na nich swój gniew gorejący: f
oburzenie, zapalczywość i udrękę, *
orszak zwiastunów klęski.
Gniewowi swemu otworzył drogę, f
od śmierci ich nie zachował, *
a życie ich wydał zarazie.
1 poraził w Egipcie wszystko pierworodne, *
pierwsze płody w namiotach Chamitów.
Ant. Pan swój lud wybawił z rąk ciemiężyciela. (O. W.
Alleluja.)
2 ant. Pan swój lud wprowadzi * na świętą górę swoją.
(O. W. Alleluja.)
V
Pan swój lud wyprowadził jak owce *
i wiódł ich przez pustynię jak trzodę.
Wiódł ich bezpiecznie, tak że się nie bali, *
a wrogów ich przykryło morze.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.
Wygnał przed nimi narody f
i sznurem dziedzictwo im wymierzył, *
w namiotach pogan osadził plemiona Izraela.
Oni zaś na próbę wystawiali i drażnili Boga
Najwyższego *
i Jego przykazań nie strzegli.
Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie, *
byli niepewni, jak łuk, który zawodzi.
Rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, *
wzniecali Jego zazdrość rzeźbionymi bożkami.

Sobota, Godzina czytań
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Bóg usłyszał i zapłonął gniewem *
i gwałtownie odepchnął Izraela.
Porzucił mieszkanie w Szilo, *
przybytek, gdzie mieszkał wśród ludzi.
Oddał swoją moc w niewolę, *
a swoją chwałę w ręce nieprzyjaciół.
Wydał pod miecz swój naród, *
na swoje dziedzictwo gniewem wybuchnął.
Młodzieńców ich pochłonął ogień, *
a ich pannom nie śpiewano weselnych pieśni.
Ich kapłani poginęli od miecza *
i nie mogły lamentować ich wdowy.
Ant. Pan swój lud wprowadzi na świętą górę swoją.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Pan wybrał pokolenie Judy * i Dawida, swgo
sługę, / aby rządził Izraelem, dziedzictwem Jego. (O. W.
Alleluja.)
VI
Pan ocknął się jakby ze snu, *
jak wojownik zmożony winem,
I uderzył na tyły swoich nieprzyjaciół, *
okrył ich wiecznym wstydem.
Odrzucił namiot Józefa, *
nie wybrał szczepu Efraima,
Lecz wybrał pokolenie Judy, *
górę Syjon, którą umiłował.
I wzniósł świątynię swoją, wysoką jak niebo, *
jak ziemia, którą umocnił na wieki.
Wybrał Dawida, swego sługę, t
zabrał go z owczej zagrody, *
wezwał go od karmiących owiec,
By pasł Jakuba, lud Jego, *
i Izraela, Jego dziedzictwo.
On nimi rządził w prawości swego serca *
i roztropnie wiódł swoimi rękami.
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Tydzień IV

Ant. Pan wybrał pokolenie Judy / i Dawida, swego
sługę, / aby rządził Izraelem, dziedzictwem Jego. (O. W.
Alleluja.)
Werset, czytania i modlitwa z odpowiedniego oficjum.

JUTRZNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
Powyższe wersety opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza
Wezwanie.
HYMN z odpowiedniego oficjum.

Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: Dobrze jest śpiewać Twojemu imieniu,
Najwyższy, * rano głosić Twoją łaskawość.
Okres Wielkanocny: Jak wielkie są * dzieła Twoje,
Panie. / Alleluja.
Psalm 92
Doskonałość Boża
Psalm ten wysławia dzieła Jednorodzonego (św. Atanazy)
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny *
i głupiec ich nie pojmuje.

Sobota, Jutrznia
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Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, +
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, t
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Dobrze jest śpiewać Twojemu imieniu,
Najwyższy, / rano głosić Twoją łaskawość.
Okres Wielkanocny: Jak wielkie są dzieła Twoje,
Panie. / Alleluja.
2 antyfona
Wielki Post: Dam wam serce nowe * i nowego ducha
tchnę w wasze wnętrze.
Okres Wielkanocny: Wyleję na was czystą wodę *
i staniecie się czyści. / Alleluja.
Pieśń
Ez 36, 24-28
Bóg swój lud odnowi
Będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi"
(Ap 21, 3)
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Tydzień IV

Wezmę was spośród ludów, f
zgromadzę was ze wszystkich krajów *
i przywiodę z powrotem do waszej ziemi.
Pokropię was czystą wodą, *
i staniecie się czyści.
Obmyję was z wszelkiej nieczystości *
i z waszego bałwochwalstwa.
Dam wam serce nowe *
i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze.
Wyjmę z was serce kamienne, *
i dam wam serce z ciała.
Tchnę w was mojego Ducha *
i sprawię, że będziecie żyć według mych nakazów,
Że będziecie przestrzegać przykazań *
i postępować zgodnie z nimi.
Wtedy zamieszkacie w kraju, *
który dałem waszym przodkom,
I będziecie moim ludem, *
Ja zaś będę Bogiem waszym.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Dam wam serce nowe / i nowego ducha
tchnę w wasze wnętrze.
Okres Wielkanocny: Wyleję na was czystą wodę /
i staniecie się czyści. / Alleluja.
3 antyfona
Wielki Post: Usta dzieci i niemowląt * oddają Ci
chwałę, Panie.
Okres Wielkanocny: Wszystko jest wasze, * wy zaś
Chrystusa, / a Chrystus Boga. / Alleluja.
Psalm 8
Wielkość Stwórcy i godność człowieka
Bóg wszystko poddał pod stopy Chrystusa, a Jego samego
ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła (Ef 1, 22)

Sobota, Modlitwa w ciągu dnia
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0 Panie, nasz Panie, t
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom t
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie *
1 dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwa
łę, Panie.
Okres Wielkanocny: Wszystko jest wasze, wy zaś
Chrystusa, / a Chrystus Boga. / Alleluja.
Czytanie, responsorium krótkie, antyfona do pieśni Z ach a
riasza, prośby i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA W CIĄGU DNIA

Boże, wejrzyj. Chwała Ojcu. Jak była na początku.
(O. W. Alleluja.)
HYMN z odpowiedniego okresu.
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P s a l m o d ia
W ielki Post: Antyfona jak w Tekstach okresowych.

Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 119, 169-176
XXII (Taw)
Radość służenia Bogu
Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie, *
daj mi zrozumienie przez swoje słowo.
Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, *
wyzwól mnie według Twego słowa.
Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem, *
bo mnie nauczasz Twych ustaw.
Niech mój język opiewa Twoje słowo, *
bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe.
Niech Twoja ręka będzie mi pomocą, *
bo wybrałem Twe postanowienia.
Pragnę Twojej pomocy, Panie, *
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, *
niech mnie wspierają Twoje wyroki.
Błądzę jak owca, która zaginęła; f
szukaj swego sługi, *
bo nie zapominam o Twoich nakazach.
Psalm 45
Zaślubiny króla
Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie
(Mt 25, 6)
I
Z mego serca płynie piękne słowo, t
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.

Sobota, Modlitwa w ciągu dnia
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Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, t
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan t
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, t
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
II

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
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Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
W innych G odzinach psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Czytanie, werset i modlitwa z odpowiedniego oficjum.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

MODLITWA N A Z A K O Ń C Z EN IE D N IA
CZYLI KOMPLETA
CZĘŚCI STAŁE

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.(O. W. Alleluja.)

K.
W.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia. We
wspólnie odprawianym oficjum można zastosować jedną z for
muł aktu pokuty podaną w mszale.
H ymn
W 1, 3 i 5 tygodniu Wielkiego Postu odmawia się hymn
następujący:

1 Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.
2 Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.
3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.
4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.
W 2, 4 i 6 tygodniu Wielkiego Postu:

1 Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
Rozpraszasz nocne ciemności,
W Tobie początek jest światła
I nim obdarzasz wybranych.
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2 Teraz więc Ciebie prosimy,
Byś strzegł nas w mrocznych godzinach,
W swoim pokoju zachował
I przyniósł ulgę znużonym.
3 Kiedy już sen nas ogarnie,
Niech serce czuwa przy Tobie;
Tych, którzy Ciebie miłują,
Osłaniaj swoją prawicą.
4 Wejrzyj, obrońco nasz, Boże,
I wrogie oddal zasadzki,
Kieruj Twoimi wiernymi,
Boś własną Krwią ich odkupił.
5 Chryste, łagodny nasz Królu,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Wszystko, co żyje, wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.
W Okresie Wielkanocnym:
1 Jezu, Zbawicielu świata,
Słowo Ojca Najwyższego,
Blasku chwały niewidzialnej,
Czujny stróżu Twoich wiernych;
2 Jako Stwórca wszystkich rzeczy
Władasz czasem i wiecznością;
Daj, niech noc przyniesie pokój
Ludziom utrudzonym pracą.
3 Ty, co zwyciężyłeś piekło,
Racz oddalić od nas wroga,
Aby Twoją krwią obmytych
Nie zniewolił swą pokusą.
4 Ciało niechaj we śnie znajdzie
Odpoczynek i wytchnienie,
Dusza, wolna od znużenia,
Niech przy Tobie wiernie czuwa.
5 Jezu, zmartwychwstały Panie,
Jaśniejący światłem życia,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Niechaj będzie wieczna chwała. Amen.

Modlitwa na zakończenie dnia
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Zawsze można odmówić hymn Wszystkie nasze dzienne
sprawy.

Psa lm o d ia
Po pierwszych Nieszporach niedziel i uroczystości odm aw ia
się psalmy 4 i 134, po drugich zaś Nieszporach tych dni oraz
w Triduum Paschalne - psalm 91. Podczas Oktawy Wielkanocy
odmawia się te psalmy na przemian, tzn. jednego dnia psalmy
4 i 134, s. 1210, drugiego dnia psalm 91, s. 1213.
Psalmy pozostałych dni tygodnia podano niżej, m ożna jed 
nak i wtedy odm aw iać na przemian psalmy niedzielne.

C zy ta n ie
Po psalmodii następuje czytanie podane w odpowiednim
dniu tygodnia. Po czytaniu odmawia się responsorium krótkie.
R e s p o n s o r i u m KRÓTKIE
Podano każdego dnia po czytaniu.

P i e śń z e w a n g e l i i
P o responsorium odm awia się pieśń z Ewangelii razem z jej
antyfoną. Podano ją w poszczególne dni tygodnia.
M o d litw a k o ń c o w a
Po wezwaniu M ódlmy się odmawia się modlitwę podaną
na każdy dzień tygodnia. O dpow iada się na nią Amen.
Następnie, nawet wtedy, kiedy się odm awia oficjum sam e
mu, mówi się:

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

końcow e do

N. M a r y i P a n n y

Po tym błogosławieństwie odmawia się jedną z niżej po d a
nych antyfon końcowych do Najświętszej Maryi Panny.
Jeżeli Nieszpory odm awia się wspólnie, a Kompletę indy
widualnie, antyfonę do Najświętszej Maryi Panny m ożna o d 
mówić po Nieszporach.
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Wielki Post:

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościej sza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich
pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wy karmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Albo:
Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza;
Proś Chrystusa za nami.
Albo:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i na
dziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, syno
wie 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!
Albo:
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel
ko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach na
szych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani na-
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sza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Okres Wielkanocny:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja,
Zmartwychpowstał, jak powiedział. Alleluja.
Błagaj za nami Boga. Alleluja.
Zamiast powyższych tekstów m ożna się posłużyć albo ich
innymi przekładami, albo innymi pieśniami zatwierdzonymi
przez konferencję episkopatu.

PO I N IESZPO RAC H NIEDZIEL
I URO CZYSTO ŚCI
Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
P s a l m o d ia

Wielki Post: 1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, *
i wysłuchaj moją modlitwę.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 4
Dziękczynienie
Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił
z martwych (św. Augustyn)
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
/ Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego
wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary *
i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce *
niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, f
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Wielki Post: Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
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Wielki Post: 2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.
Psalm 134
Wieczorna modlitwa w świątyni
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go
boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5)
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, *
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu *
i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Wielki Post: Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pwt 6, 4-7

C z y t a n ie

Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem je
dynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego
swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich.
Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś
nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił
przebywając w domu,.w czasie podróży, kładąc się spać
i wstając ze snu.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego,
w. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wier
ny. W. Powierzam. K. Chwała Ojcu. w. W ręce Twoje.
Oktawa Wielkanocy:

K. Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy. W. Al
leluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Oto dzień.
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Okres Wielkanocny:
K. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja, w. W ręce Twoje. k . Ty nas odkupiłeś,

Panie, Boże wierny, w. Alleluja, alleluja, k. Chwała Ojcu.
w. W ręce Twoje.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Pieśń Symeona
Łk 2, 29-32
Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
W niedziele i w Oktawie Wielkanocy:

Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, f abyśmy
jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali się ze zmar
twychwstania Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.
W uroczystości przypadające poza niedzielą:

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego
wszelkie wrogie zasadzki; t niech w nim przebywają Twoi
święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje
błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Zakończenie Godziny i antyfona do N M P jak w Częściach
stałych, s. 1207.

Po II Nieszporach niedziel i uroczystości
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PO II N IESZPO RAC H NIEDZIEL
I URO CZYSTO ŚCI

Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
P sa l m o d ia

Wielki Post: Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie
ulękniesz się strachu nocnego.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
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, t
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 t
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,
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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”.
Wielki Post: Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie
ulękniesz się strachu nocnego.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ap 22, 4-5

C z y ta n ie

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.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wier
ny. W. Powierzam. K. Chwała Ojcu. W. W ręce Twoje.
K.

W czasie T riduum Paschalnego odm aw ia się responsorium
Chrystus stał się, ja k podano w poszczególne dni.
O ktaw a Wielkanocy:

Oto dzień, który Pan uczynił. * Alleluja, alleluja.
W. Oto dzień. K. Radujmy się w nim i weselmy. W. Al
leluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Oto dzień.
K.
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Okres Wielkanocny:

K. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja, w. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś,
Panie, Boże wierny, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. W ręce Twoje.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Pieśń Symeona
Łk 2, 29-32
Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
W niedziele i w Oktawie Wielkanocy:

Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę
zmartwychwstania Chrystusa, t pokornie Cię prosimy,
niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy odpoczęli bez
pieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na
chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W Triduum Paschalne i w uroczystości przypadające poza
niedzielą:

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego
wszelkie wrogie zasadzki; f niech w nim przebywają Twoi
święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje
błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Zakończenie Godziny i antyfona do N M P jak w Częściach
stałych, s. 1207.

PONIEDZIAŁEK
Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
P s a l m o d ia

Wielki Post: Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski *
i wielkiego miłosierdzia.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 86
O pomoc w przeciwnościach
Błogosławiony Bóg, który nas pociesza vr każdym naszym
utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4)
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, f
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone t
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.

Poniedziałek
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Naucz mnie, Panie, Twej drogi, t
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali f
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, t
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, t
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Wielki Post: Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski /
i wielkiego miłosierdzia.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
Czy ta n ie

1 T e s 5, 9 - 1 0

Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas,
abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
R esponsorium

krótkie

Wielki Post:

W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże
wierny. W. Powierzam. K. Chwała Ojcu. w. W ręce Twoje.
K.

Okres W ielkanocny:

W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja, w. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś,
Panie, Boże wierny, w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. W ręce Twoje.
K.

"W i r . u
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Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Pieśń Symeona
Łk 2, 29-32
Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spo
czynku t i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wy
dało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Zakończenie Godziny i antyfona do N M P jak w Częściach
stałych, s. 1207.

WTOREK
Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
Ps a l m o d i a

Wielki Post: Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną
swojego oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzieję.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 143, 1-11
Modlitwa w ucisku
Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie
Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę
w Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16)

Wtorek
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Usłysz, Panie, modlitwę moją, t
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, t
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, *
zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, t
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, *
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą
do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie
przy życiu, *
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Wielki Post: Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną
swojego oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzieję.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
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P 5, 8-9
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł,
jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wie
rze przeciwstawcie się jemu.
Czytanie

Responsorium

1

krótkie

Wielki Post:

W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego,
w. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wier
ny. w. Powierzam, k . Chwała Ojcu. w. W ręce Twoje.
K.

Okres Wielkanocny:

W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja, w . W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś,
Panie, Boże wierny, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. W ręce Twoje.
K.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem i i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Pieśń Symeona
Łk 2, 29-32
Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem f
i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się
w Twoje imię * w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Środa
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Zakończenie Godziny i antyfona do N M P jak w Częściach
stałych, s. 1207.

ŚRODA
Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
P s a l m o d ia

Wielki Post: 1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i wa
rownią, która ocala.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 31, 2-6
Ufna modlitwa w cierpieniu
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46)
Panie, do Ciebie się uciekam, t
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 skalą 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.
Wielki Post: Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i wa
rownią, która ocala.
Wielki Post: 2 ant. Z głębokości wołam do Ciebie,
Panie, t
Psalm 130
Z otchłani grzechu
Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 21)
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Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
t 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, t
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.
Wielki Post: Ant. Z głębokości wołam do Ciebie,
Panie.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
Ef 4, 26-27
Nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad waszym
gniewem i nie dawajcie miejsca diabłu.
Czytanie

R esponsorium

krótkie

Wielki Post:
K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wier
ny. w. Powierzam. K. Chwała Ojcu. W. W ręce Twoje.
Okres Wielkanocny:

W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja. W. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś,
Panie, Boże wierny, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. W ręce Twoje.
K.

Czwartek
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Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu

nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Pieśń Symeona
Łk 2, 29-32
Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich
naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a cię
żar lekki, t 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.
Zakończenie Godziny i antyfona do N M P ja k w Częściach
stałych, s. 1207.

CZWARTEK
Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
P s a l m o d ia

Wielki Post: Ant. Ciało moje * będzie spoczywać
bezpiecznie.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
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Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24)
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, t
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, *
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, f
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Wielki Post: Ant. Ciało moje będzie spoczywać bez
piecznie.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
C zytanie

1 Tes 5, 23

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby
nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu za
chowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czwartek
R esponsorium
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kró tk ie

Wielki Post:

W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego,
w. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wier
ny. w. Powierzam, k . Chwała Ojcu. w . W ręce Twoje.
K.

Okres Wielkanocny:

W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja, w . W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś,
Panie, Boże wierny, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. W ręce Twoje.
K.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Pieśń Symeona
Łk 2, 29-32
Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Panie, nasz Boże, t daj nam spokojny sen i odnów
nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, * abyśmy przez
Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Zakończenie Godziny i antyfona do N M P jak w Częściach
stałych, s. 1207.
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PIĄTEK
Wszystko jak w Częściach stałych, s. 1205, z wyjątkiem:
P s a l m o d ia

Wielki Post: Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie
i w nocy.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, * alleluja, alleluja.
Psalm 88
W ciężkim doświadczeniu
To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53)
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, *
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, f
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, f
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?

Piątek
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Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu *
i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
Wielki Post: Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie
i w nocy.
Okres Wielkanocny: Ant. Alleluja, alleluja, alleluja.
Jr 14, 9
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało
wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.

C zytanie

R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wier
ny. w. Powierzam, k . Chwała Ojcu. w. W ręce Twoje.
Okres Wielkanocny:
K. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. *
Alleluja, alleluja, w. W ręce Twoje. K. Ty nas odkupiłeś,
Panie, Boże wierny, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. W ręce Twoje.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
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Modlitwa na zakończenie dnia

Pieśń Symeona

Łk 2, 29-32

Chrystus światłością narodów
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. Jak była na początku.
Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu
nas osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczy
wali w pokoju. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł
i został złożony w grobie, t pomóż nam tak wiernie
upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z Nim
powstać do nowego życia. Który żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.
Zakończenie Godziny i antyfona do N M P jak w Częściach
stałych, s. 1207.

PSALM ODIA D O D A T K O W A
M ODLITW Y PRZEDPOŁUDNIOW EJ,
POŁUDNIOWEJ I POPOŁUDNIOWEJ
Po wersecie Boże, wejrzyj i hymnie odm aw ia się poniższe
psalmy gradualne z antyfoną z odpowiedniego oficjum.
S E R IA I (M O D LITW A P R Z ED P O ŁU D N IO W A )

Psalm 120
Pragnienie pokoju
W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali
(Rz 12, 12)
Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
Uwolnij moje życie, Panie, t
od warg kłamliwych *
i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni t
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
Ostre strzały mocarza *
i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
Zbyt długo mieszkała moja dusza *
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani
żaden upal (Ap 7, 16)
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Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, t
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał t
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego,
Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22)
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, t
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

S e r ia li
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Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
S ER IA II (M O D LITW A PO ŁU D N IO W A )

Psalm 123
Bóg nadzieją narodu
Dwaj niewidomi wołali: „Panie, ulituj się nad nami, Synu
Dawida!" (Mt 20, 30)
Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
oczy służebnicy na ręce jej pani,
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.
Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela
Pan przemówił do Pawia: „Przestań się lękać... bo Ja
jestem z to b ą ’ (Dz 18, 9-10)
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.

1232

Psalmodia dodatkowa

Wówczas zatopiłaby nas woda, f
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Na Izraela Bożego niech zstąpi pokój (Ga 6, 16)
Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem, f
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne t
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, t
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!

SERIA III (MODLITWA POPOŁUDNIOWA)
Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu
Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy
(2 Kor 1, 7)

Seria III

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Psalm 127
Daremny trud bez Boga
Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9)
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
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Psalm 128
Szczęście domowe
„Niech cię z Syjonu Pan błogosławi', to znaczy: ze swego
Kościoła (Arnobiusz)
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi f
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!

TEKSTY WŁASNE O ŚWIĘTYCH

LUTY
5 lutego
ŚW. A G A T Y , DZIEWICY I M ĘC ZENNICY
Wspomnienie dodatkowe
Agata poniosła męczeństwo w Katanii na Sycylii, praw do
podobnie podczas prześladowań za Decjusza. Jej cześć szerzyła
się w całym Kościele już od starożytności, a imię jej włączono
do K anonu Rzymskiego.
G O D Z IN A CZ Y TA Ń
C z y ta n ie

Kazanie św. Metodego z Sycylii, biskupa, o świętej Agacie
(Analecta Bollandiana 68, 76-78)
Agata - „Dobra" jest darem Boga
Wszystkich nas zgromadziło tutaj doroczne wspom
nienie świętej męczennicy. Jest ona, jak sami wiecie, mę
czennicą dawną, ze względu na wspaniałość stoczonej
walki jedną z pierwszych. Jest także i współczesną. Bo
i dzisiaj, zda się, odnosi tryumf dzięki Bożym cudom,
które codziennie wieńczą ją i zdobią.
Jest dziewicą, albowiem ze Słowa nieśmiertelnego Bo
ga (który w swym Ciele śmierć za mnie poniósł), z nie
rozłącznego z Bogiem Syna została zrodzona, jak to po
wiada Jan Ewangelista: „Wszystkim, którzy je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”.
Dziewicza przeto niewiasta, która zaprosiła was na
świętą naszą Ucztę, jest ową niewiastą „zaślubioną jedne
mu mężowi, Chrystusowi”, gdyby posłużyć się słowami
Apostoła Pawła z porównania do związku małżeńskiego.
Dziewica ta Krwią Bożego i prawdziwego Baranka
zaróżowiła twarz swoją i rozjaśniła blaskiem Jego pozna
nia. Z największym przejęciem rozważała i rozmyślała
nieustannie o śmierci umiłowanego Oblubieńca. W ten
sposób szata jej świadectwa nosi nie tylko niezmywalne,
już przedtem nabyte ślady Krwi Chrystusa, lecz także
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obdarza przyszłe pokolenia bogatą wymową dziewictwa
i niewyczerpalnym źródłem pouczeń.
Owa, zaiste dobra, albowiem do Boga należąca, zo
stała przezeń, Źródło wszelkiego dobra, dana i ofiarowa
na Oblubieńcowi. Została ofiarowana także i nam, abyś
my mieli udział w dobru, które wyraża jej własne imię.
Cóż bowiem bardziej dobroczynne niż Najwyższe Do
bro? I cóż bardziej godnego pochwały można byłoby
znaleźć, jeśli nie Agatę?
Dobroć Agaty odpowiada imieniu i samej rzeczywi
stości; Agata z powodu wspaniałych czynów szczyci się
dobrym imieniem, ale i ono samo wskazuje na takie wła
śnie jej czyny. Agata samym nawet imieniem zachęca, by
wszyscy chętnie do niej się uciekali. Swoim zaś przykładem
poucza, by wszyscy ludzie nie zwlekając podążali wraz
z Nią ku prawdziwemu Dobru, którym jest sam Bóg.
R e spo n so r iu m

w. Pan mi pomaga, t abym wytrwała w wyznawaniu
wiary w Niego. * On mnie uzdrowił i pocieszył.
K. Baranek bez zmazy w swoim miłosierdziu uświęcił
mnie, abym była Jego służebnicą bez zmazy. w. On mnie
uzdrowił.
J U T R Z N IA

Ant. Agata mężnie i z radością * szła na stracenie /
i w gorącej modlitwie polecała się Panu.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, niech nam wyprosi Twoje miło
sierdzie święta Agata, dziewica i męczennica, * która po
dobała się Tobie dzięki męczeństwu i poświęconej Tobie
czystości. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Panie Jezu Chryste, * dobry Nauczycielu, /
dziękuję Ci za to, / że pozwoliłeś mi odnieść zwycięstwo
w tak okrutnej męce; / pozwól mi teraz szczęśliwie dojść
do wiekuistej chwały.

6 lutego
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ŚWIĘTYCH M ĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI
I TOW ARZYSZY
Wspomnienie dodatkowe
Paweł urodził się w Japonii w roku 1564 lub 1566. W stą
piwszy do Towarzystwa Jezusowego owocnie głosił Ewangelię
współmieszkańcom. Podczas prześladowania katolików pojm a
no go razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddano ich
okrutnym torturom , a potem doprow adzono do miasta N a 
gasaki, gdzie ich ukrzyżowano 5 lutego 1597 r.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
C zy ta n ie

Z historii męczeństwa świętych Pawła Miki i towarzyszy
napisanej przez współczesnego autora
(rozdz. 14, 109-110; Acta Sanctorum, Febr. 1, 769)
Będziecie mi świadkami
Kiedy ustawiono krzyże, wszyscy okazali podziwu god
ne męstwo, do którego wzywali zarówno ojciec Pazjusz,
jak i ojciec Rodriguez. Ojciec Komisarz trwał nieporuszony z oczyma zwróconymi ku niebu. Brat Marcin dzię
kując Bogu za dobroć śpiewał psalmy, do których do
dawał słowa: „W ręce Twoje Panie”. Brat Franciszek
również głośno dziękował Bogu. Brat Gonzalez podnie
sionym głosem odmawiał Modlitwę Pańską i Pozdro
wienie Anielskie.
Nasz brat, Paweł Miki, skoro zobaczył, że zajmuje
miejsce najzaszczytniejsze ze wszystkich, na jakie kiedy
kolwiek wstępował, oświadczył najpierw zebranym, iż jest
Japończykiem należącym do Towarzystwa Jezusowego,
że umiera z powodu głoszenia Ewangelii, i że dziękuje
Bogu za tak wspaniałe Jego dobrodziejstwo. Następnie
dodał takie słowa: „Myślę, że skoro doszedłem do tej
chwili, nikt z was nie będzie mnie podejrzewał o chęć
przemilczenia prawdy. Dlatego oświadczam wam, że nie
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ma innej drogi zbawienia poza tą, którą podążają chrze
ścijanie. Ponieważ ona uczy mnie wybaczać wrogom oraz
wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, dlatego z serca prze
baczam królowi, a także wszystkim, którzy zadali mi
śmierć i proszę ich, aby zechcieli przyjąć chrzest”.
Potem się zwrócił ku swoim towarzyszom toczącym
ostatni bój, aby im dodać otuchy. Na twarzach wszyst
kich jaśniała radość, zwłaszcza na twarzy Ludwika. Kiedy
pewien chrześcijanin zawołał do niego, iż wkrótce będzie
w raju, on radosną postawą całego ciała zwrócił na siebie
oczy wszystkich patrzących.
Antoni, który zajmował miejsce obok Ludwika, pod
niósłszy oczy ku niebu i wezwawszy najświętsze imiona
Jezusa i Maryi, zaintonował psalm: „Chwalcie słudzy
Pańscy” , którego nauczył się na katechezie w Nagasaki.
Wiele tam bowiem dokładano starań, aby wyuczyć dzieci
na pamięć niektórych psalmów.
Inni z radosnym obliczem powtarzali: „Jezus, M a
ryja”; niektórzy zachęcali obecnych do prowadzenia życia
godnego chrześcijan. W ten czy inny sposób okazywali
gotowość umierania.
W pewnym momencie czterech katów wyciągnęło mie
cze używane w Japonii i na ten straszny widok zebrani
tam wierni wykrzyknęli: „Jezus, Maryja” , a przejmu
jące to wołanie podniosło się aż ku niebiosom. Kaci zaś
jednym lub dwoma ciosami odebrali im życie.
por. Ga 6, 14; Flp 1, 29
W. Chlubimy się krzyżem t naszego Pana, Jezusa Chry
stusa. * W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwych
wstanie, / przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.
K. Wam bowiem dane jest to dla Chrystusa: nie tylko
w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, w. W Nim jest.
R e spo n so r iu m

JU T R Z N IA

Ant Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.

8 lutego
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Modlitwa
Boże, mocy wszystkich świętych, Ty po męczeństwie
na krzyżu wezwałeś do życia wiecznego świętych męczen
ników Pawła Miki i jego towarzyszy, t spraw za ich
wstawiennictwem, * abyśmy aż do śmierci mężnie trwali
w wierze, którą wyznajemy. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. W niebie się radują święci, * którzy poszli w ślady
Chrystusa, / przelali swoją krew z miłości do Niego,
dlatego z Chrystusem królować będą na wieki.
8 lutego
ŚW. HIER O N IM A EMILIANIEGO
Wspomnienie dodatkowe
Hieronim, urodzony w Wenecji w roku 1486, najpierw peł
nił służbę wojskową, potem porzucił to zajęcie i poświęcił się
wspomaganiu ubogich, rozdając im nawet własne mienie. Z ało
żył Zgromadzenie Kleryków Regularnych z Somasca, opieku
jące się sierotami i biednymi. Zm arł w Somasca koło Bergamo
w roku 1537.
G O D Z IN A C Z Y T A Ń
C zy ta n ie

Z listu św. Hieronima Emilianiego do swoich współbraci
(Wenecja, dnia 21 czerwca 1535)
Jedynie w Bogu należy pokładać nadzieję
Ukochani w Chrystusie, bracia i synowie Zgroma
dzenia Sług Ubogich.
Wasz ubogi ojciec pozdrawia was i zachęca, abyście
trwali w miłości Chrystusa i wiernym zachowywaniu chrze
ścijańskiego prawa. Gdy byłem z wami, ukazywałem je sło
wem i czynem, aby przeze mnie Pan był w was uwielbiony.
Naszym celem jest Bóg, źródło wszelkiego dobra, to
też powinniśmy, jak to wypowiadamy na modlitwie, tylko
w Nim, nie zaś w kim innym pokładać nadzieję. Miło
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sierny nasz Pan pragnąc pomnożyć naszą wiarę (bez któ
rej - ja k powiada Ewangelista - Chrystus nie mógł zdziałać
wiele cudów) oraz wysłuchać waszych próśb, postanowił
posłużyć się wami jako ubogimi, udręczonymi, strapio
nymi, utrudzonymi, przez wszystkich lekceważonymi,
a nawet pozbawionymi mej fizycznej obecności, chociaż
nie pozbawionymi nigdy duchowej troski waszego ubo
giego, ukochanego i kochającego ojca.
Dlaczego Bóg tak się z wami obchodzi? On jeden wie.
My natomiast domyślać się możemy trzech powodów: po
pierwsze, przypomina wam nasz Pan, iż pragnie zaliczyć
was, jeśli tylko wytrwacie na Jego drogach, do grona
swych ukochanych synów. Tak bowiem postępuje ze
swymi przyjaciółmi, tak właśnie czyni ich świętymi.
Drugi zaś powód to ten, iż pragnie, abyście w Nim, nie
zaś w kimkolwiek innym coraz bardziej pokładali nadzie
ję. Albowiem jak powiedziałem, Bóg nie dokonuje swo
ich dzieł w tych, którzy nie mają odwagi Jemu wyłącz
nie zaufać. Tych natomiast, którzy wyróżniają się wiarą
i nadzieją, zawsze obdarza miłością i w nich „dokonuje
wielkich rzeczy”. Jeśli zatem umocnieni będziecie w na
dziei i wierze, Ten, który wywyższa pokornych, dokona
w was rzeczy wielkich. Tak więc zabierając mnie, czy
kogokolwiek przez was umiłowanego, daje wam Bóg do
wyboru: albo zagubicie wiarę i zwrócicie się do spraw
świata, albo pozostaniecie mocni w wierze i tak zdobę
dziecie Jego przychylność.
A oto i trzeci powód. Bóg pragnie was doświadczyć
jak złoto w tyglu. Ogień bowiem pochłania wszelkie do
mieszki, złoto zaś pozostaje, a jego wartość staje się wię
ksza. W taki sam sposób Bóg postępuje z dobrym sługą,
który trwa w Nim i ufa pomimo utrapień. Takiego sługę
wspiera i za wszystko, co dla miłości Bożej opuścił, sto
kroć więcej oddaje na ziemi, a życiem wiecznym darzy
w przyszłym wieku.
W ten sposób Bóg postępował ze wszystkimi świętymi.
Tak też postąpił z ludem Izraela po wszystkim, co wy
cierpiał w Egipcie; nie tylko wyprowadził go stamtąd
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wśród wielkich znaków, a na pustyni żywił manną, ale dał
mu ponadto Ziemię Obiecaną. Jeśli więc i wy pomimo
doświadczeń wytrwacie w wierze, Pan da wam odpoczy
nek i pokój w tym świecie na jakiś czas, w przyszłym
na zawsze.
R e s p o n s o r iu m

1 P 3, 8. 9; R z 12, 10-11

w. Bądźcie wszyscy t jednomyślni, współczujący, peł
ni braterskiej miłości, / miłosierni, skromni, pokorni; *
Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli
błogosławieństwo.
K. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi,
w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, nie opu
szczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha,
pełnijcie służbę Panu. W. Do tego bowiem.
JU T R Z N IA

Ant. Ten, kto jest miłosierny, * poucza i prowadzi
uczniów, / jak dobry pasterz swoje owce.
Modlitwa
Boże, miłosierny Ojcze, Ty wybrałeś świętego Hiero
nima Emilianiego na opiekuna i ojca sierot, t spraw za
jego wstawiennictwem, * abyśmy wiernie strzegli ducha
przybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy
Twoimi dziećmi. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, * do
takich bowiem należy królestwo niebieskie.
10 lutego
ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
Wspomnienie dodatkowe
Scholastyka, siostra św. Benedykta, urodziła się w Nursji w
Umbrii około roku 480. Podobnie jak brat poświęciła swoje życie
Bogu. Żyła w pobliżu Monte Cassino i tam zmarła około roku 547.
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10 lutego
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

C z y ta n ie

Z Dialogów św. Grzegorza Wielkiego, papieża
(księga 2, 33)
Więcej osiągnęła, albowiem więcej umiłowała
Scholastyka, siostra świętego Benedykta, od samego
dzieciństwa poświęcona wszechmogącemu Bogu, miała
zwyczaj raz w roku odwiedzać swojego brata. Mąż Boży
przyjmował ją niedaleko poza bramą, w pomieszczeniu
należącym do klasztoru.
Pewnego dnia przybyła według zwyczaju, a czcigodny
brat wyszedł ku niej ze swymi uczniami. Cały dzień spę
dzili na modlitwie i świętych rozmowach, a kiedy zapadł
zmrok, spożyli wspólnie posiłek.
Ponieważ do późnych godzin przeciągnęły się ich świę
te rozmowy, Scholastyka zwróciła się do brata ze sło
wami: „Proszę cię, nie odchodź ode mnie tej nocy. Aż do
świtu rozmawiajmy o radościach nieba” . On jednak od
parł: „Siostro, o czym ty mówisz? Żadną miarą nie mogę
przebywać poza klasztorem”.
Świątobliwa niewiasta skoro usłyszała odmowę brata,
oparła na stole złożone ręce i modląc się do wszechmo
gącego Boga pochyliła głowę. Kiedy zaś uniosła ją znad
stołu, rozszalała się tak wielka burza z grzmotami i bły
skawicami, zerwała się tak gwałtowna ulewa, iż ani Be
nedykt, ani towarzyszący mu bracia nawet na krok nie
mogli odejść z miejsca, w którym przebywali.
Wtedy to zmartwiony mąż Boży zaczął narzekać:
„Niech Bóg wszechmogący wybaczy ci twój czyn, Sio
stro” . Lecz ona odpowiedziała: „Oto prosiłam cię, a nie
chciałeś mnie wysłuchać. Poprosiłam więc Boga mego
i zostałam wysłuchana. Teraz więc odejdź, jeśli zdołasz.
Pozostaw mnie i wracaj do klasztoru”.
Tak więc ten, który nie chciał pozostać dobrowolnie,
pozostał wbrew swojej woli. Cały czas czuwali przeto
razem, znajdując pokrzepienie we wzajemnej wymianie
świętych myśli.
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A nic w tym dziwnego, iż owej godziny Scholastyka
przemogła brata. Albowiem, zgodnie ze słowami świętego
Jana: „Bóg jest miłością”, było rzeczą zupełnie słuszną,
aby więcej potrafiła ta, która więcej umiłowała.
A kiedy w trzy dni później mąż Boży, znajdując się
w swojej celi, podniósł oczy ku niebu, zobaczył, jak dusza
jego siostry, opuściwszy ciało ulatuje pod postacią gołę
bicy ku wyżynom nieba. Ciesząc się tak wielką jej chwałą
złożył Bogu dzięki hymnami i modlitwami. Posłał też bra
ci, aby przynieśli jej ciało do klasztoru i złożyli w grobie,
który przygotował dla siebie.
Tak się stało, iż nawet grób nie rozdzielił tych, których
umysły zawsze były zjednoczone w Bogu.
R e spo n so r iu m

w. Gdy święta Scholastyka, dziewica, f prosiła Boga,
aby jej brat nie opuszczał, * Więcej otrzymała od Pana
swego serca, / ponieważ więcej kochała.
K. Jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem.
W. Więcej otrzymała.
JU T R Z N IA

Ant. Roztropna dziewica odeszła do Chrystusa *
i jaśnieje wśród chórów dziewic / jak słońce na wyżynach
nieba.
Modlitwa
Obchodząc wspomnienie świętej Scholastyki, dzie
wicy, prosimy Cię, Boże, | abyśmy za jej przykładem
służyli Tobie z wierną miłością * i osiągnęli szczęście
przebywania z Tobą. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Przyjdź, oblubienico Chrystusa, * przyjmij wie
niec, / który Pan przygotował ci na wieki.
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11 lutego
NAJŚWIĘTSZEJ M A RYI P A N N Y Z LOURDES
Wspomnienie dodatkowe
N iepokalana Dziewica objawiła się Bernadecie Soubirous
w roku 1858 w Lourdes, we Francji, przy grocie masabielskiej.
Treścią orędzia M aryi jest wezwanie grzeszników do nawróce
nia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się
miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwła
szcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam
liczne łaski dzięki wstawiennictwu M atki Najświętszej.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
C z y ta n ie

Z listu św. Marii Bernadety Soubirous
(List do P. Gondrand, r. 1861)
P a n i przem ów iła do mnie

Pewnego dnia wraz z dwoma dziewczynkami zbiera
łam gałęzie na opał nad brzegiem rzeki Gawy. Usłyszałam
wtedy jak gdyby powiew wiatru i spoglądnęłam w stronę
łąki, ale drzewa stały nieruchomo. Podniósłszy głowę
spojrzałam w kierunku groty i tam ujrzałam Panią odzia
ną w białe szaty. Jej suknia była lśniąco biała i przepasana
niebieską opaską, a na obu stopach miała żółtą różę, tej
samej barwy co Jej różaniec.
Gdy Ją ujrzałam, przetarłam oczy sądząc, że mi się
zwidziało i sięgnęłam ręką po mój różaniec. Chciałam się
też przeżegnać, lecz nie mogłam podnieść ręki do czoła,
tak byłam przejęta. Ale gdy Pani się przeżegnała, ja też
spróbowałam to uczynić drżącą ręką, i udało mi się. Od
razu też zaczęłam odmawiać różaniec, a Pani też prze
suwała ziarnka swojego różańca, lecz Jej wargi się nie
poruszały. Gdy skończyłam odmawiać różaniec, Pani od
razu zniknęła.
Spytałam więc dziewczynki, czy niczego nie widziały,
ale one zaprzeczyły i zapytały, czy ja coś widziałam.
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Wtedy ja im opowiedziałam, że ujrzałam jakąś Panią
w białych szatach, ale nie wiem, kto Ona jest, i prosiłam,
aby nikomu o tym nie mówiły. One nalegały na mnie,
żebym tam nie wracała, ale ja nie chciałam się na to
zgodzić i powróciłam tam w niedzielę, bo czułam, że coś
mnie tam ciągnie.
Ta Pani przemówiła do mnie za trzecim razem i po
wiedziała mi, żebym tu przychodziła przez piętnaście dni,
na co ja się zgodziłam. Poleciła mi też, abym poszła do
księży i powiedziała im, że ma się tu wybudować kaplicę,
a potem mi przykazała, abym się napiła ze źródła. Ale ja
tam nie widziałam żadnego źródła i chciałam iść w stronę
rzeki, ale Pani mi pokazała, że nie chodzi o rzekę i palcem
wskazała mi źródło; było tam trochę błotnistej wody. Nie
mogłam jej zaczerpnąć, więc odrzuciłam ręką trochę ziemi
i trzy razy próbowałam, zanim się napiłam. Potem Pani
zniknęła, a ja powróciłam do domu.
Przychodziłam do groty przez piętnaście dni i codzien
nie Pani mi się pokazywała, tylko Jej nie było w ponie
działek i w piątek. I Pani mi mówiła znowu, aby wybu
dowano tu kaplicę, abym się umyła w źródle i by się
modlono o nawrócenie grzeszników. Pytałam Ją parę
razy, kim jest, Ona jednak tylko lekko się uśmiechała,
aż w końcu, wzniósłszy ręce i oczy ku niebu, powiedziała
mi, że jest Niepokalanym Poczęciem.
W ciągu tych piętnastu dni powierzyła mi trzy ta
jemnice, zabraniając mówić o nich komukolwiek; co też
zachowałam wiernie aż dotąd.
Łk 1, 46. 49. 48
w. Wielbi dusza moja Pana. * Gdyż wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.
K. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszyst
kie pokolenia. W. Gdyż wielkie rzeczy.
R e spo n so r iu m

JU T R Z N IA

Ant. Niepokalana Dziewico, Maryjo, * najjaśniejsza
Jutrzenko zbawienia, / z Ciebie narodził się Jezus Chry
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stus, Słońce sprawiedliwości, / ogarniające nas z wysoka
blaskiem swojego światła.
Modlitwa
Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości t
i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Ro
dzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, *
dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez
naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, * Pan
z Tobą; / błogosławiona jesteś między niewiastami /
i błogosławiony owoc Twojego łona.
14 lutego
ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA,
I METODEGO, BISKUPA,
PATRONÓW EUROPY
Święto
Cyryl, urodzony w Tesalonice (Saloniki), w K on stanty no 
polu otrzymał gruntowne wykształcenie. W raz z bratem M eto
dym udał się na M orawy, aby tam głosić Ewangelię. Obaj przy
gotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując je
alfabetem zwanym później cyrylicą. Cyryl zmarł 14 lutego 869
roku w Rzymie, dokąd obaj zostali wezwani, Metody zaś, otrzy
mawszy święcenia biskupie, udał się do Panonii (dzisiejsze W ę
gry), gdzie niestrudzenie głosił Ewangelię. Wiele wycierpiał od
zazdrosnych przeciwników, cieszył się jednak poparciem p a 
pieży. Zm arł 6 kwietnia 885 roku w Welehradzie na M orawach.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
W EZW A N IE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

14 lutego
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GODZINA CZYTAŃ
H ymn

1

2

3

4

5

Bracia wybrani przez Boga,
Miłością Jego złączeni,
Poszli w odległe krainy,
By głosić wiarę Chrystusa.
Pan ich obdarzył mądrością,
Zapałem, wiedzą i męstwem,
Aby pogańskim narodom
Wskazali drogę do Niego.
Błogosławieństwem się stali
Dla Słowian wielkiej rodziny,
Której przynieśli Nowinę
1 dali język modlitwy.
Dzisiaj niech swoją opieką
Otoczą ludzi w udręce,
Aby cierpienie wydało
Stokrotny owoc dla nieba.
Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki,
Sława zaś Bożym posłańcom
Za dar zbawiennej nauki. Amen.

I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Tesaloniczan

2, 1-13. 19-20

Pamiętajcie o naszych trudach podjętych dla was
Sami wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie
okazało się daremne. Chociaż ucierpieliśmy i - jak wiecie
- doznaliśmy zniewagi w Filippi, odważyliśmy się w Bogu
naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego
utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu
ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez
Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam
Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom,
ale Bogu, który bada nasze serca.
40

lc.

li
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Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem
w mowie - jak wiecie - ani też nie kierowaliśmy się ukrytą
chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludz
kiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako
apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem,
my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak
matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc
tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie
tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem
staliście się nam drodzy.
Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Praco
waliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem.
Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami je
steście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się
święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzą
cych. Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklina
liśmy jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w spo
sób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa
i chwały.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyję
liście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je niejako
słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boga,
który działa w was wierzących.
Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec
chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym,
Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bo
wiem jesteście dla nas chwałą i radością.
R e spo n so r iu m

1 T e s 2, 8. 7

w. Będąc pełni życzliwości dla was, f chcieliśmy wam
dać nie tylko naukę Bożą, / lecz nadto dusze nasze, * Tak
bowiem staliście się nam drodzy.
K. Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka
troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi, w. Tak bowiem.
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II C z y t a n i e

Z Listu apostolskiego papieża Jana Pawła II
(List ap. Egregiae Virtutis, 31 XII 1980)
Słowa przez nich zapisane otwarły dla wielu bramy niebios
Cyryl i Metody, bracia, Grecy rodem z Tesaloniki,
miasta, w którym żył i działał św. Paweł, od początku
swego powołania weszli w ścisłe związki duchowe i kultu
rowe z Kościołem patriarchalnym w Konstantynopolu,
słynnym podówczas z rozwoju nauki i aktywności misyj
nej; w tamtejszej też szkole, stojącej na wysokim pozio
mie, zdobyli wykształcenie. Obaj obrali zakonny stan
życia, łącząc obowiązki powołania zakonnego z posługą
misyjną, której pierwsze świadectwo dali wyruszając na
ewangelizację Chazarów w Chersonezie Trackim.
Głównym ich dziełem ewangelizacyjnym była jednak
że misja na Wielkich Morawach, wśród ludów zamieszku
jących podówczas Półwysep Bałkański i ziemie nad Du
najem, a stało się to na prośbę księcia morawskiego
Rościsława, skierowaną do cesarza i do Kościoła Kon
stantynopolitańskiego. Ażeby sprostać wymaganiom swej
apostolskiej posługi pośród tych ludów, dokonali prze
kładu Ksiąg świętych na ich język dla celów liturgicznych
i katechetycznych, kładąc tym samym podwaliny pod całe
ich piśmiennictwo. Słusznie przeto uważani są nie tylko
za apostołów Słowian, ale także za ojców kultury wśród
wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis
języka słowiańskiego nie przestaje być podstawowym
punktem odniesienia w dziejach ich literatury.
Cyryl i Metody spełniali posługę misyjną w jedności
zarówno z Kościołem Konstantynopolitańskim, przez
który zostali posłani, jak i z rzymską Stolicą św. Piotra,
przez nią potwierdzeni. Było to wyrazem jedności Ko
ścioła, która za czasów ich życia i działalności nie zo
stała dotknięta nieszczęściem rozłamu pomiędzy Wscho
dem a Zachodem, jakkolwiek stosunki pomiędzy Rzy
mem a Konstantynopolem były już nacechowane pewnymi napięciami.
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14 lutego

W Rzymie Cyryl i Metody, przyjęci ze czcią przez
papieża i Kościół Rzymski, znaleźli aprobatę i poparcie
dla całej swej działalności misyjnej. Znajdowali również
obronę, gdy działalność ta, z powodu odmienności języka
używanego w liturgii, napotykała przeszkody ze strony
niektórych niechętnych środowisk zachodnich. Dnia 14
lutego 869 roku Cyryl zakończył swe życie w Rzymie i tu
też został pogrzebany w kościele św. Klemensa; nato
miast Metody, wyświęcony przez papieża na arcybiskupa
starożytnej stolicy Sirmium, został posłany na Morawy,
aby dalej prowadzić tam swe opatrznościowe dzieło apo
stolskie; rozwijał je wśród ludu wraz ze swymi uczniami
gorliwie i odważnie aż do końca życia, to jest 6 kwietnia
885 roku.
Mk 16, 15-16; J 3, 5

R e s p o n s o r iu m

w. Idźcie na cały świat t i głoście Ewangelię wszel
kiemu stworzeniu. * Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bę
dzie zbawiony.
K. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego,
nie może wejść do królestwa Bożego. W. Kto uwierzy.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
HYMN o wielu pasterzach: O to kapłani Boga Najwyższego,
s. 1644.

Ant. W pobożności i sprawiedliwości * służyli Panu po
wszystkie dni swego życia.
Modlitwa
Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, do
prowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, t
otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa *
i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej
wiary. Przez naszego Pana.

17 lutego
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M O D LITW A W CIĄ G U DNIA
Antyfony i psalmy z dnia bieżącego. Czytanie i werset
z Tekstów wspólnych o pasterzach, s. 1647.
M odlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
HYMN Bracia wybrani, jak w Godzinie czytań, s. 1249.

Ant. Oto są mężowie święci * i słudzy Boga, / którzy
okryli się chwałą głosząc Jego prawdę, / a słowa przez
nich zapisane otwarły dla wielu bramy niebios.
17 lutego

ŚWIĘTYCH SIEDMIU ZAŁOŻYCIELI
Z A K O N U SERWITÓW N M P
Wspomnienie dodatkowe
Siedmiu mężczyzn, urodzonych we Florencji, początkowo
wiodło życie pustelnicze na górze Senario, oddając szczególną
cześć Dziewicy Maryi. Głosili potem słowo Boże w całej T o sk a
nii i założyli Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, zatwier
dzony przez Stolicę Świętą w roku 1304. Ich wspomnienie o b 
chodzi się w dniu, w którym miał umrzeć w roku 1310 jeden
z nich, św. Aleksy Falconieri.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
C z y ta n ie

Z legendy o powstaniu Zakonu Serwitów NM P
(Monumenta Ord. Serv. B. Mariae Virginis,
1, 3. 5. 6. 9. 11: pp. 71 ss.)
W ych w alajm y m ężów sław nych

Było siedmiu mężów, godnych wielkiej czci i szacun
ku, których Nasza Pani zgromadziła jak siedem gwiazd.
Zjednoczywszy ich dusze i ciała, dała początek swojemu
oraz swoich Sług Zakonowi.
Gdy wstąpiłem do naszego Zakonu, żaden z nich
już nie żył, z wyjątkiem tego, którego zwano bratem
Aleksym. Spodobało się Naszej Pani zachować go przy

1254

17 lutego

życiu aż do dnia dzisiejszego, aby opowiedział nam
0 początkach Zakonu. Mogłem się naocznie przekonać
1 stwierdzić, że życie brata Aleksego nie tylko pociągało
swoim przykładem, ale także było świadectwem święto
ści jego samego, jego towarzyszy oraz ducha, który ich
ożywiał.
Zanim jeszcze złączyli się, aby żyć we wspólnocie, ich
miejsce w społeczeństwie określały cztery okoliczności.
Najpierw ich odniesienie do Kościoła. Niektórzy nie
zawarli małżeństwa, albowiem na zawsze postanowili za
chować dziewictwo i czystość. Inni byli już żonaci, jeszcze
inni byli wolni od więzów małżeńskich, gdyż ich żony już
nie żyły.
Po wtóre: ich użyteczność dla społeczeństwa. Z za
wodu byli kupcami i handlowali dobrami ziemskimi. Gdy
jednak znaleźli drogocenną perłę, czyli nasz Zakon, nie
tylko rozdali ubogim wszystko, co posiadali, ale z ra
dością ofiarowali samych siebie na wierną służbę Bogu
i Naszej Pani.
Sprawa trzecia, to cześć i uwielbienie dla Naszej Pani.
We Florencji od dawnych czasów istniało pewne stowa
rzyszenie ustanowione ku chwale Maryi Dziewicy. Jego
dawność, liczba oraz świętość członków, mężczyzn i ko
biet, wyróżniało je spośród innych, tak iż otrzymało
specjalną nazwę: „Stowarzyszenie Większe Naszej Pani” .
Otóż do tego właśnie Stowarzyszenia należało siedmiu
owych mężów jako szczególnych czcicieli Naszej Pani,
zanim jeszcze rozpoczęli życie wspólne.
Po czwarte, ich duchowa doskonałość. Boga miłowali
nade wszystko, ku Niemu kierowali wszystkie swoje po
czynania. Jemu oddawali cześć we wszystkich myślach,
słowach i uczynkach.
Gdy z Bożego natchnienia postanowili rozpocząć ży
cie wspólne, Nasza Pani spowodowała, że rozporządzili
sprawami domu i rodzin. Zostawili środki potrzebne do
życia swym bliskim, resztę zaś rozdali ubogim. Następnie
udając się do roztropnych i świątobliwych mężów' przed
stawili im swoje zamiary.
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Potem skierowali się na wzgórze Senario i na jego
szczycie zbudowali niewielki domek, gdzie zamieszkali.
Tam zrozumieli, że Nasza Pani powołała ich nie tylko po
to. aby sami się uświęcili, lecz także, by pozyskali innych
i powiększyli założony za ich pośrednictwem przez Naszą
Panią nowy Zakon. Kierując się tą myślą przyjęli kilku
braci i tak założyli nasz Zakon. Był on przede wszystkim
dziełem Naszej Pani, wsparty na pokorze naszych braci,
budowany zgodą, strzeżony ubóstwem.
RESPONSORIUM

D z 4, 32; 2, 4 6 b - 4 7 a

w. Jeden duch t • jedno serce ożywiały wszystkich. *
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, / ale wszyst
ko mieli wspólne.
K. Przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca,
wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.
W. Żaden nie nazywał.
JUTRZNIA

Ant. O, jak dobrze i miło, * gdy bracia mieszkają
razem.
Modlitwa
Panie, nasz Boże, daj nam taką miłość, t z jaką świę
ci założyciele Zakonu Serwitów oddawali cześć Bożej
Rodzicielce * i prowadzili Twój lud do Ciebie. Przez
naszego Pana.
NIESZPORY

Ant. Gdzie bracia jednomyślnie wychwalają Boga, *
tam zstąpi błogosławieństwo Pańskie.
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ŚW. PIOTRA D A M IA N A ,
BISKUPA I D O K T O R A KOŚCIOŁA
Wspomnienie dodatkowe
Piotr urodził się w Rawennie w roku 1007. Po skończeniu
studiów podjął obowiązki profesora, wnet jednak wstąpił do pu
stelni Fons Avellana. Wybrany przeorem, zaostrzył dyscyplinę
życia zakonnego, co uczynił także w innych klasztorach Italii.
W trudnych dla Kościoła czasach pomagał papieżom wspierając
reformę Kościoła działaniem i piórem; podejmował liczne próby
pojednania zwaśnionych możnowładców świeckich i duchownych.
Papież Stefan IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz
po śmierci, która nastąpiła w roku 1072, odbierał cześć świętego.
G O D Z IN A CZYTA Ń
C z y ta n ie

Z listu św. Piotra Damiana, biskupa
(księga 8, 6)
Z nadzieją oczekuj radości następującej po smutkach
Prosiłeś mnie, Drogi Przyjacielu, abym napisał ci kil
ka słów pociechy, a serdecznym pouczeniem osłodził go
rycz twego udręczonego tyloma nieszczęściami serca. Jeśli
jednak twa przenikliwa roztropność nie osłabła, łatwo
znajdziesz pociechę, albowiem słowa Pisma jasno ukazu
ją, iż przez Boga jak syn jesteś prowadzony do dzie
dzictwa niebieskiego. Cóż bowiem bardziej oczywistego
od słów: „Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygo
tuj swą duszę na doświadczenie. Zachowaj spokój serca
i bądź cierpliwy”.
U kogo zatem jest bojaźń i sprawiedliwość, u tego
wszelka przeciwność nie jest niewolniczą torturą, lecz ra
czej ojcowskim karceniem. Stąd właśnie błogosławiony
Job, kiedy wśród nieszczęść powiada: „Oby się zgodził
mnie zmiażdżyć i przeciąć pasmo dni moich”, zaraz po
tem dodaje: „pocieszam się tym, iż doświadczając mnie
cierpieniem, nie pobłaża mi wcale”.
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Dla wybranych przez Boga wielką jest zaiste pociechą
być karconym, albowiem przez cierpienia przejściowe ro
śnie nadzieja osiągnięcia chwały szczęścia wiecznego. Rze
mieślnik młotkiem uderza złoto w tym jedynie celu, aby
usunąć wszelką zeń przymieszkę, pilnikiem gładzi wielo
krotnie, by jego naturalna właściwość pełniejszym świa
tłem rozbłysła: „Piec doświadcza naczynie garncarza, ludzi
sprawiedliwych - cierpienie”. Święty zaś Jakub powiada:
„Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć
spadają na was różne doświadczenia”. Jest przeto rzeczą
słuszną, aby ci, którzy za swoje złe czyny doznają tu na
ziemi przejściowych utrapień, radowali się, albowiem za do
bre, których dokonali, czeka ich wieczna nagroda w niebie.
A zatem drogi i serdeczny Bracie, gdy zewsząd ota
czają cię utrapienia, gdy dosięgają cię ciosy Bożej peda
gogii, nie popadaj w zwątpienie, nie pozwól wydobyć się
żadnej skardze, nie poddawaj się smutkowi. Niechaj ma
łoduszność nie czyni cię niecierpliwym, ale zawsze na
twarzy miej pogodę, w sercu radość, dziękczynienie na
ustach.
Jakże nam trzeba wielbić Boże zrządzenia. Chłoszczą
one przejściowo, by od chłost wiekuistych wybawić,
przygniatają, by podnieść, ranią, by uleczyć, poniżają,
aby wywyższyć.
Tymi i innymi wypowiedziami Bożych Pism umocnij
swe serce w cierpliwości i z weselem wyczekuj radości
następującej po smutku.
Ku tej radości niechaj prowadzi cię nadzieja; miłość
niechaj obudzi gorliwość, aby umysł w świętym upojeniu
zapomniał o tym, co cierpi zewnątrz, a w to tylko wpa
trywał się i dążył, co we wnętrzu swoim dostrzega.
R e sp o n so riu m

S y r 31, 8. 11. 10

W. Błogosławiony mąż, f którego znaleziono bez winy, /

który nie gonił za złotem i nie pokładał nadziei w bo
gactwach. * Dlatego jego dobra są utwierdzone w Panu.
K. Mógł grzeszyć, a nie grzeszył, czynić źle, a nie
czynił. W. Dlatego jego dobra.
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JUTRZNIA

Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci,
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak
gwiazdy na wieki.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam iść za nauką i przy
kładem świętego Piotra, biskupa, | abyśmy niczego nie
stawiając ponad Chrystusa i wiernie służąc Twojemu
Kościołowi, * doszli do wiecznej radości. Przez naszego
Pana.
NIESZPORY

Ant. Święty Piotrze, * znakomity nauczycielu wiary,
światło Kościoła, / miłośniku Bożego prawa, / módl się za
nami do Jezusa Chrystusa.
22 lutego
K A T E D R Y ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
Święto
Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto
K atedry Świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był bisku
pem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypo
mina, że Stolica Piotrowa jest podstaw ą jedności Kościoła.

WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla Apostołów.
Psalm Wezwania ja k w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
Hym

n

1 Piotrze, opoko Bożego Kościoła,
Kluczniku nieba, stróżu bram zbawienia,
Jezus cię wybrał i złożył w twe ręce
Najwyższą władzę.
2 Z ludzkiej słabości zaparłeś się Mistrza,
Lecz gorzko płacząc odkupiłeś winę;
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Odtąd swych braci umacniasz w jedności
Prawdziwej wiary.
3 Jesteś rybakiem królestwa wieczności,
Więc zapuść sieci, by wyłowić ludzi
Z mrocznych odmętów pokusy i kłamstwa
Dawnego wroga.
4 Pośród nawałnic i groźnej wichury
Sterujesz łodzią, która skarb zawiera
Bożej miłości i wiecznej nadziei
Całego świata.
5 Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni
Niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego;
Niech nam modlitwa pierwszego papieża
Wyjedna łaskę. Amen.
1 ant. Herod uwięził Piotra * zamierzając po święcie
Paschy wydać go ludowi.
Psalmy z Tekstów wspólnych o Apostołach, s. 1560.

2 ant. Strzeżono Piotra w więzieniu, * a Kościół
nieustannie modlił się za niego do Boga.
3 ant. Pan posłał swego anioła * i wyrwał mnie z ręki
Heroda.
K. Panie, do kogóż pójdziemy?
W. Ty masz słowa życia wiecznego.
I C z y t a n ie

Z Dziejów Apostolskich

11, 1-18

Piotr opowiada o nawróceniu pogan
Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowie
dzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy
Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia
żydowskiego, robili mu wymówki: „Wszedłeś do ludzi
nieobrzezanych - mówili - i jadłeś z nimi” .
Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: „Modliłem
się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem
jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego
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płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł
aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem
czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki
powietrzne.
Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: „Zabijaj,
Piotrze, i jedz!” Odpowiedziałem: „O nie, Panie, bo nigdy
nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”.
Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: „Nie nazywaj
nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy
razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba.
Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Ceza
rei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch
powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem
ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do
domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zo
baczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: „Poślij
do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem! On cię
pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom ”.
Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich,
jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy
słowa, które wypowiedział Pan: „Jan chrzcił wodą, wy zaś
ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Jeżeli więc Bóg
udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli
w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeci
wiać się Bogu?”
Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili:
„A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby
żyli”.
Łk 22, 32; Mt 16, 17b
W Prosiłem za tobą, Piotrze, t żeby nie ustała twoja
wiara. * Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.
K. Ciało i krew nie objawiły ci, że jestem Synem Bo
żym, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. W. Ty ze swej
strony utwierdzaj twoich braci.
R e s p o n s o r iu m
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II C z y t a n i e

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 4 w rocznicę wyboru, 2-3)
Kościół Chrystusa opiera się na mocnej wierze Piotra
Jeden tylko Piotr zostaje wybrany spośród całego
świata i postawiony na czele wszystkich powołanych lu
dów oraz grona Apostołów i wszystkich ojców Kościoła.
Wprawdzie wśród ludu Bożego wielu jest kapłanów i wie
lu pasterzy, ale ich wszystkich, którymi najpierw włada
Chrystus, ma prowadzić Piotr. Ukochani! Bóg w swej
łaskawości dał temu mężowi wielki i podziwu godny udział
w swej władzy; a jeżeli z woli Bożej także i pozostali
pasterze Kościoła mieli ją dzielić z Piotrem, to jednak
wszystko, czego im Bóg udzielił, dał im przez niego.
Wszystkich też Apostołów Pan zapytuje, co ludzie
0 Nim sądzą. Wszyscy też odpowiadają podobnie, bo
powtarzają tylko ludzkie i nierozumne o Nim opowia
dania.
Gdy jednak pada pytanie, za kogo Apostołowie Go
uważają, pierwszy wyznaje Pana ten, który jest pierw
szym wśród nich. Gdy więc rzekł: „Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego - Jezus mu odpowiada: - błogosławiony
jesteś, Szymonie, synu Jony; bo nie ciało i krew ci to
objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. To znaczy:
jesteś błogosławiony, bo mój Ojciec cię oświecił; nie dałeś
się zwieść ziemskim mniemaniom, ale pouczyło cię na
tchnienie dane ci z wysoka. Nie ciało i krew wskazały
mnie tobie, lecz ukazał mnie Ten, którego jestem Synem
Jednorodzonym.
„Otóż i Ja ci powiadam”. To znaczy: mój Ojciec ob
jawił ci moje Bóstwo, podobnie i Ja daję ci poznać two
ją wielkość, bo „Ty jesteś skałą”. Innymi słowy: wpraw
dzie to Ja jestem niewzruszoną skałą, „kamieniem węgiel
nym, co czyni obojga jednym”, i fundamentem, poza
którym nikt nie może położyć innego; ale również i ty
jesteś skałą, ponieważ moja moc cię utwierdza, a przeto
1 własna moja władza jest ci dana w uczestnictwie.
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„I na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne
go nie przemogą”, czyli na tej potędze wzniosę wiekuistą
świątynię, a sięgająca niebios wspaniałość mojego Koś
cioła powstanie z tej niewzruszonej wiary.
Tego wyznania nie przemogą bramy piekieł, nie skrę
pują go więzy śmierci, albowiem ten głos jest głosem
życia. Mocą tego wyznania jedni zostaną wywyższeni ku
niebiosom, inni zaś - ci, którzy je odrzucają - będą po
grążeni w otchłani piekieł. W odpowiedzi na wyznanie
Piotra mówi mu Jezus: „Dam ci klucze królestwa nie
bieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie”.
Co prawda prawo posługiwania się tą władzą przeszło
i na pozostałych Apostołów, a postanowienie zawarte
w tych słowach odnosi się także i do wszystkich pasterzy
Kościoła. Jednakże nie bez powodu jednemu zostało po
wierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została
powierzona w szczególności Piotrowi, albowiem przewyż
sza on godnością wszystkich pasterzy Kościoła.
R e s p o n s o r iu m
W. Szymonie Piotrze, | znałem ciebie, zanim wezwałem

cię z łodzi / i ustanowiłem księciem nad moim ludem. *
Dałem ci klucze królestwa niebieskiego.
K. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie roz
wiązane w niebie. W. Dałem ci klucze.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Na Boży rozkaz opadły kajdany,
Które więziły Piotra Apostoła,
Bo Chrystus jego wyznaczył na stróża
Swojej owczarni i nauczyciela,
By chronił owce przed wilkiem drapieżnym.
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2 Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi,
Będzie i w niebie mocno zawiązane,
A co swym słowem na ziemi rozwiąże,
Także w niebiosach rozwiązane będzie,
I on w wieczności osądzi narody.
3 Niech będzie Ojcu majestat i chwała,
Jego Synowi cześć
i panowanie,
__
Pokorne hołdy Duchowi Świętemu;
Kościół wzniesiony na skale Piotrowej
Niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością.
Amen.
1 ant. Szymon Piotr powiedział do Jezusa: * Ty jesteś
Mesjaszem, Synem Boga żywego.
r

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, *
albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, / lecz Ojciec
mój, który jest w niebie.
3 ant. Ty jesteś Piotr - Skała, * i na tej skale zbuduję
mój Kościół.
C z y ta n ie

D z 15, 7 b - 9

Bóg wybrał mnie, aby z moich ust poganie usłyszeli
słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, za
świadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak
samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami
a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Ustanowiłeś ich pasterzami * Na całej ziemi.
W. Ustanowiłeś. K. Będą głosić Twoje imię, Panie. W. Na
całej ziemi. K. Chwała Ojcu. W. Ustanowiłeś.
Ant. do pieśni Zachariasza Jezus powiedział do Szy
mona Piotra: * Prosiłem za tobą, / żeby nie ustała twoja
wiara. / A ty utwierdzaj swoich braci.
K.
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Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymane od A po
stołów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie
Jego dary i wołajmy:
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi Chrystusa,
który przekazali nam Apostołowie,
bo z niego czerpiemy siłę i życie.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego słowa zastawiony
dla nas przez Apostołów,
bo przy nim znajdujemy światło i radość.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, zbudowany na
fundamencie Apostołów Kościół,
bo w nim stajemy się członkami jednego Ciała.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty,
które powierzyłeś Apostołom,
bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół
na wierze apostoła Piotra, * spraw, aby wśród zamętu
świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez na
szego Pana.
M O D LIT W A W C IĄ G U DNIA
Antyfony i psalmy z dnia bieżącego.

Modlitwa przedpołudniowa
C z y ta n ie

Iz 2 2 , 2 2

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu;
gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt
nie otworzy.
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K. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,

w. Ich słowa aż po krańce świata.
Modlitwa południowa

1 P 5, l-2a
Starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również
starszy a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz
uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado
Boże, które jest przy was.
K. Zachowywali przykazania Boga.
w. I prawa, które im nadał.
C z y t a n ie

Modlitwa popołudniowa
W psalmodii dodatkow ej zamiast psalmu 126 można o d 
mówić psalm 129, s. 1177.

2 P 1, 16
Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy
wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana
naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni
świadkowie Jego wielkości.
K. Pan mówi: Radujcie się i weselcie.
W. Bo wasze imiona zapisane są w niebie.
C z y t a n ie

M odlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
H ymn

1 Rybaku, Bóg cię zawezwał,
Byś łódź i sieci porzucił,
A teraz chwałą jaśniejesz
Trzymając klucze niebieskie.
2 Za miłość mężnie wyznaną
I za gorliwe świadectwo
Kierujesz całą owczarnią
Obmytą w Pana miłości.
3 Upadłeś, ale przez łaskę
Opoką jesteś Kościoła,
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Przez ciebie trwa on na wieki
I żadna moc go nie zniszczy.
4 Jak tobie Chrystus obiecał,
Dla wszystkich mistrzem się stałeś,
Umacniasz wiarę swych braci
I słowa życia zwiastujesz.
5 O zjednocz całą owczarnię,
Niech wyda owoc stokrotny,
Od ciosu wroga ją obroń
I wskaż jej wieczne pastwiska.
6 Niech będzie cześć Chrystusowi,
A ty za nami Go błagaj,
By nam pozwolił z weselem
Przekroczyć bramę niebieską. Amen.
1 ant. Piotrze, czy Mnie miłujesz? * Ty wiesz, Panie, że
Ciebie miłuję.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o Apostołach, s. 1570.

2 ant. Jezus powiedział do Piotra: * Paś baranki moje, /
paś owce moje.
3 ant. Dobry pasterz * oddaje swe życie za owce swoje.
1 P 1, 3-5

C z y t a n ie

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze
go Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu,
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo
zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczal
nego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zacho
wane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę
strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się
w czasie ostatecznym.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Głoście wśród narodów * Chwałę naszego Pana.
w . Głoście. K. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom,
w . Chwałę. K. Chwała Ojcu. W. Głoście.
K.
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Ant. do pieśni Maryi Piotrze, ty jesteś pasterzem owiec
Chrystusa, * ty jesteś głową Apostołów, / tobie powierzo
no klucze królestwa niebieskiego.
P rośby

Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na
fundamencie Apostołów. Módlmy się do Boga Ojca
wszechmogącego za Jego lud święty i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały
ukazał się najpierw Apostołom,
spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce
ziemi.
Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł
dobrą nowinę,
daj, byśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stwo
rzeniu.
Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością
zbierali jego owoce.
Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat
z Tobą,
daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojed
nania.
Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.

23 lutego
ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I M Ę C ZEN N IK A
Wspomnienie dodatkowe
Polikarp, uczeń św. Jana Apostoła i biskup Smyrny, gościł
św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam
z papieżem Anicetem rozważyć sprawę daty świąt wielkanoc
nych. Poniósł męczeństwo około roku 155, spalony na stadionie
miejskim w Smyrnie.
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C z y ta n ie

Z Listu Kościoła w Smyrnie o męczeństwie św. Polikarpa
(rozdz. 13, 2 - 15, 3)
Stal się ofiarą milą Bogu
Gdy stos był już gotowy, Polikarp sam zdjął z siebie
szaty i rozwiązał przepaskę; schylił się też, by zdjąć obu
wie. Nie uczynił tego przedtem, bo wierni wciąż tłoczyli
się koło niego i każdy z nich chciał pierwszy go dotknąć;
albowiem już i przedtem go czczono dla świętości jego
życia.
Zaraz też zaczęto układać wokoło niego drzewo przy
gotowane na stos, a gdy chciano go doń przybić, rzekł:
„Pozostawcie mnie tak; Ten, który mi daje siłę do znie
sienia ognia, sprawi też, że nawet i bez waszych gwoździ
wytrwam nieruchomo na stosie”. Związano go więc tylko,
nie przybijając go. Z rękoma więc związanymi z tyłu
i przywiązany, był jak wybrane z wielkiej owczarni jagnię
ofiarne i jako ofiara miła Bogu. A wznosząc oczy ku
niebu, modlił się, mówiąc:
„Panie, Boże i Władco wszechrzeczy, Ojcze błogosła
wionego i ukochanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa,
przez którego zostało nam dane poznać Ciebie. Boże
aniołów i mocy niebiańskich, i wszelkiego stworzenia,
i wszystkich sprawiedliwych żyjących przed Twoim obli
czem. Wysławiam Cię, żeś mnie raczył w tym dniu i w tej
godzinie zaliczyć w poczet Twoich męczenników i wraz
z nimi dałeś mi udział w kielichu Twego Pomazańca, ku
zmartwychwstaniu w ciele i duszy do wiekuistego życia
w nieskazitelności Ducha Świętego. Obym wraz z nimi
mógł być dzisiaj dopuszczony przed Twoje oblicze, jako
ofiara urodzajna i miła Tobie, którą już przedtem przy
gotowałeś sobie; mnie ją ukazałeś, a teraz ją spełniłeś,
o Boże mój, prawdziwy i prawdomówny. Dlatego też za
wszystkie Twoje dary wielbię Cię, błogosławię i chwalę
przez ukochanego Syna Twego, niebiańskiego i wiekui
stego arcykapłana, Jezusa Chrystusa, przez którego niech
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Ci będzie chwała wraz z Nim i Duchem Świętym, teraz
i przez przyszłe wieki. Amen.”
A gdy wypowiedział „Amen” i dokończył modlitwy,
ci, co byli przy ogniu, zapalili stos, i płomień ogromny
wzniósł się ku górze. Ujrzeliśmy wtedy rzecz niezwykłą,
my, którym zostało dane to zobaczyć i którzy zostaliśmy
uchowani, aby innym przekazać to, co się wydarzyło.
Albowiem ogień utworzył jak gdyby sklepienie, na wzór
żagla wydętego wiatrem i otoczył zewsząd postać mę
czennika; on sam zaś był nie jak palone ciało, lecz jak
chleb, który się wypieka, lub jak złoto i srebro wytapiane
w ogniu. I uczuliśmy również woń, jakby powiew kadzi
dła czy też cennych pachnideł.
A ci bezbożni widząc, że ogień nie może strawić ciała,
rozkazali katowi przebić go mieczem. A gdy to uczynił,
wytrysnęło tyle krwi, że zagasł ogień i cały tłum zdumiał
się widząc tak wielką różnicę pomiędzy niewiernymi a wy
branymi. Wśród tych ostatnich znalazł się i ten mąż po
dziwu godny, Polikarp, mistrz apostolski i pełen ducha
proroków, biskup prawowiernego Kościoła w Smyrnie.
Wszelkie słowo, które wyszło z jego ust, spełniło się lub
się wypełni.
Ap 2, 8-9. 10
W. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: f To mówi
Pierwszy i Ostatni, / który był martwy, a ożył; / Znam
twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty. * Bądź wierny
aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
K. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto
diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani, w. Bądź wierny.
R e s p o n s o r iu m

JUTRZNIA

Ant. Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi * i nie
doznałem od Niego żadnej niesprawiedliwości. / Jakże
mógłbym złorzeczyć mojemu Królowi, / który dał mi
zbawienie?
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Modlitwa
Boże, Panie całego stworzenia, Ty przyjąłeś świętego
Polikarpa, biskupa, do grona męczenników, f za jego
wstawiennictwem udziel nam łaski, * abyśmy mogli pić
z kielicha męki Chrystusa i zmartwychwstali do życia
wiecznego. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Panie, Boże wszechmogący, * błogosławię Cie
bie, / gdyż uczyniłeś mnie godnym, / bym w gronie mę
czenników / otrzymał udział w kielichu Twego Pomazańca.

MARZEC
4 marca
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
W archidiecezji w Białymstoku
i w diecezjach łomżyńskiej, i w Drohiczynie:
Głównego patrona prowincji - Uroczystość
W Radomiu: Głównego patrona miasta - Uroczystość
W innych diecezjach - Święto
Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. U ro
dził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha
i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czyn
ny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii
i Najśw. Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po
długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.
Teksty wspólne o świętych mężczyznach, s. 1689, z wyjątkiem:
I N IE S Z P O R Y
H Y M N Książę niezłomny, jak w II Nieszporach, s. 1276.
Antyfony, psalmy, czytanie, krótkie responsorium i prośby
jak w Tekstach wspólnych o świętych mężczyznach, s. 1689.

Ant. do pieśni Maryi Ponieważ spodobał się Bogu, *
znalazł Jego miłość / i został przeniesiony, / aby ułuda nie
uwiodła jego duszy.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazi
mierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu
na pokusy świata, | prosimy Cię, abyśmy za jego wsta
wiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości do
czesnych * i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana.
W EZW A N IE

Ant. Chwalmy naszego Boga, / cześć oddając świę
temu Kazimierzowi.
Psalm W ezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
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G O D ZIN A C Z Y T A Ń

H ymn

1 Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy,
W pokoju Pana znajdzie odpoczynek,
Bo wiek dojrzały mierzy się mądrością,
Życiem bez skazy i szukaniem Boga.
2 Pan umiłował wybranego sługę,
Od zła i grzechu zechciał go zachować,
I żeby marność nie uwiodła duszy,
Przeniósł go z ziemi do swojego światła.
3 Wierny i czysty przeżył czasów wiele,
A jeszcze młody stał się doskonały
I pamięć o nim świeci jasnym blaskiem,
Aby wskazywać drogę wśród ciemności.
4 Trójcy Najświętszej: Ojcu i Synowi
Z Duchem płomiennym cześć i uwielbienie;
Niech wszyscy ludzie, sławiąc dobroć Boga,
Idą ścieżkami wiary i miłości. Amen.
I C z y t a n ie

Z Księgi Mądrości

6, 1-3. 9-21

Mądrość konieczna dla władców
Słuchajcie, królowie i zrozumiejcie, nauczcie się, sę
dziowie ziemskich rubieży. Nakłońcie ucha, wy, co nad
wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo
od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowa
nie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli
mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie prze
strzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli,
ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich,
pragnijcie, a znajdziecie naukę.
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją
dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej
szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw
dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się
nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.
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O niej rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z ej
powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: sama bowiem
obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im
łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich
zamysłom.
Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki,
a staranie o naukę - to miłość, miłość zaś - to przestrze
ganie jej praw, a poszanowanie praw - to rękojmia nie
śmiertelności, a nieśmiertelność przybliża do Boga. Tak
więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa. Zatem
jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie
Mądrość, byście królowali na wieki.
R esp o n so riu m

P s 4 1 , 13; 84, 11

Ty mnie podtrzymasz, Panie, f dzięki mej pra
wości, * Na wieki mnie umieścisz przed Twoim obliczem.
K. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mie
szkać w namiotach grzeszników, w. Na wieki.
W.

II C z y t a n i e
Z życia św. Kazimierza opisanego przez współczesnego
autora
(rozdz. 2-3; Acta Sanctorum Martii 1, 347-348)
Skarbem dlań były przykazania Boże
Niewypowiedziana i najszczersza miłość ku Wszechmogącemu Bogu w Duchu Świętym tak bardzo ogarniała
serce Kazimierza, tak obfitowała i wylewała się na ze
wnątrz z głębi serca ku bliźnim, iż nic nie było dlań
przyjemniejszym, nic bardziej upragnionym, jak wszystko
swoje, a także i siebie samego oddać ubogim Chrystusa,
podróżnym, chorym, więźniom i strapionym.
Dla wdów, sierot i uciśnionych był nie tyle opieku
nem i dobroczyńcą, ile ojcem, synem i bratem. Wiele
zapewne należałoby pisać, gdyby się chciało przedstawić
po kolei jego wszystkie dzieła gorącej wobec Boga i bliź
niego miłości. Trudno wypowiedzieć albo wyobrazić so
bie, jak bardzo przestrzegał sprawiedliwości, ile okazy
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wał roztropności, jak bardzo jaśniał odwagą i stałością,
a wszystko w tym wieku, w którym człowiek zazwyczaj
skłonny jest do złego.
Codziennie zalecał ojcu przestrzeganie sprawiedliwo
ści w rządach królestwem i poszczególnymi ludami. A jeśli
czasem przez niedopatrzenie czy ludzką ułomność zda
rzały się tutaj zaniedbania, Kazimierz nie omieszkał nigdy
wypomnieć tego z łagodnością i pokorą.
Sprawy biednych i uciśnionych brał jak swoje własne
w obronę, toteż został przez lud nazwany obrońcą bied
nych. Nigdy też, chociaż był synem królewskim i najpicrwszcgo rodu, nie okazał się przykrym w rozmowie
i w spotkaniu z ludźmi prostymi i niskiego pochodzenia.
Pragnął raczej należeć do łagodnych i ubogich du
chem, których jest królestwo niebieskie, niż do sławnych
i potężnych na tym świecie. Nie pragnął ziemskich za
szczytów ani władzy, nic chciał też nigdy przyjąć ich od
ojca, bojąc się, aby kolce bogactw, które Pan nasz Jezus
Chrystus nazwał cierniami, nie zraniły ducha ani nie spo
wodowały zakażenia sprawami świata.
Wszyscy jego domownicy i zaufani, mężowie czci
godni i szlachetni, którzy znali go doskonale - niektórzy
z nich żyją aż dotąd - zgodnie poświadczają i stwierdzają,
żc Kazimierz zachował dziewictwo przez całe swe życie,
aż do ostatniego dnia.
R e s p o n s o r iu m

Syr 29, 11; 1 T m 6, 11

Umieść skarb twój f według
szego, * A korzystniejsze to będzie
K. Podążaj za sprawiedliwością,
miłością, wytrwałością, łagodnością.

przykazań Najwyż
dla ciebie niż złoto.
pobożnością, wiarą,
W. A korzystniejsze.
HYMN C ieb ie, B oże, c h w a lim y , s. 823.

w.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
Hym n

1 Tobie chwała, Słońce wieków,
Chryste, który swoją łaską
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Ludzi czynisz dziećmi Boga
I napełniasz ich jasnością.
2 Tyś powołał Kazimierza
Do pełnego życia w Tobie,
Przeto wybrał drogę wiary,
Co w ramiona Ojca wiedzie.
3 Wśród zmienności tego świata
Czysty i ubogi duchem,
Całym sercem sławił Ciebie
I Maryję, Twoją Matkę.
4 Miły Bogu, miły ludziom,
Żyjąc krótko, przeżył wiele,
Zdobył mądrość doskonałą
Widząc dobro tylko w Tobie.
5 Dziś prosimy Ciebie, Panie,
Aby przykład tego księcia
Wzruszył nasze zimne serca
I rozpalił je miłością.
6 Cześć niech będzie Tobie, Jezu,
Twemu Ojcu i Duchowi
Za początek dnia nowego
I nadzieję nowej łaski. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza Błogosławiony Bóg, * który
wybrał Kazimierza / i skierował jego kroki na drogę pokoju.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazi
mierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu
na pokusy świata, t prosimy Cię, abyśmy za jego wsta
wiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości do
czesnych * i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W CIĄGU DNIA
W święto antyfony i psalmy z dnia bieżącego. W uroczystość
antyfony z Tekstów wspólnych o świętych mężczyznach, psal
modia dodatkow a, s. 1229.

1276

7

marca

Czytanie i werset z T ekstów w spólnych, m odlitw a ja k
w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
H ymn

1 Książę niezłomny, święty Kazimierzu,
Królewski synu i chlubo ojczyzny,
Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
Nad naszą ziemią.
2 Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,
Wybrałeś drogę pokornej miłości
Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele
I pełnia szczęścia.
3 Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami
I w głębi serca pozostać ubogim,
Jakże niełatwo wśród młodości pokus
Zachować czystość!
4 Naucz nas, książę, szukać woli Pana
I czułą matkę znajdować w Maryi;
Ona niech raczy oba twe narody
Ogarnąć płaszczem.
5 Módl się za nami, święty królewiczu,
Bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie
Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy
Przez wszystkie wieki. Amen.
Ant. do pieśni Maryi Wcześnie osiągnąwszy doskona
łość, * przeżył czasów wiele; / jego dusza podobała się
Bogu / i z Nim raduje się na wieki.
M odlitwa jak w Jutrzni.

7 marca
ŚWIĘTYCH M ĘC ZEN N IC
PERPETUY I FELICYTY
Wspomnienie dodatkowe
P erpetua i Felicyta poniosły m ęczeństwo w K artaginie
w roku 203 w czasie prześladowania Septymiusza Sewera. D o 
kładny opis ich śmierci został sporządzony przez współczesnych.
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G O D ZIN A C Z Y TA Ń
C z y t a n ie

Z opisu męczeństwa świętych męczenników z Kartaginy
(rozdz. 18. 20-21)
Wezwani i wybrani do chwały Pana
Zaświtał zwycięski dzień męczenników i wyszli z wię
zienia na arenę jakby do nieba, z pogodnym i promien
nym obliczem, a jeśli drżący to z radości, a nie z lęku.
Najpierw rzucona została Perpetua i upadła na wznak,
potem wstała, a kiedy zobaczyła leżącą Felicytę, podbiegła, i
podawszy jej rękę, pomogła jej się podnieść. I tak obydwie
razem stanęły. Zawziętość tłumu zmalała i zaprowadzono
ją z powrotem do bramy Sanawiwaryjskiej. Tam zajął się
nią pewien katechumen imieniem Rustyk. Ona zaś, jakby
budząc się ze snu (do tego stopnia pozostawała w eksta
tycznym uniesieniu) i rozglądając się dokoła rzekła ku
zdumieniu wszystkich: „Kiedyż wreszcie zostaniemy wy
dane na pastwę owej, tak zapowiadanej dzikiej krowy?”
A gdy jej powiedziano, że to się już stało, nie chciała
wierzyć, dopóki nie ujrzała śladów na swoich szatach
i ciele. Wtedy wezwawszy swojego brata oraz tamtego
katechumena, przemówiła do nich słowami: „Wytrwajcie
w wierze i miłujcie się wszyscy nawzajem, a nie załamujcie
się naszymi cierpieniami”.
Również przy innej bramie Satur dodawał otuchy
żołnierzowi Pudensowi: „Ja właściwie, jak to przeczuwa
łem i zapowiadałem, aż dotąd nie ucierpiałem jeszcze od
dzikiego zwierza. Ale teraz bądź pewien: oto wychodzę
naprzeciw lamparta i jednym jego uderzeniem zostanę
zabity”. I rzeczywiście, pod koniec widowiska został rzu
cony lampartowi. Od pierwszego uderzenia broczył krwią
tak obficie, iż wszyscy zebrani dawali świadectwo temu
drugiemu chrztowi wołając: „Zbawiennego chrztu, zba
wiennego chrztu” . Bez wątpienia, zbawiony został ten,
który tak został ochrzczony.
On zaś zwrócił się do żołnierza Pudensa ze słowami:
„Żegnaj i pamiętaj o wierze i o mnie; a to co widzisz, niech
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nie zachwieje tobą, lecz cię umocni”. Wziął też obrączkę,
którą tamten nosił na palcu, a umoczywszy ją we krwi
płynącej z rany, oddał na pamiątkę, znak i świadectwo
męczeństwa. I już bezwładnego ułożono go wraz z in
nymi, aby ich dobić na wyznaczonym miejscu.
Ale ponieważ tłum chciał ich mieć na arenie, by móc
nasycić oczy widokiem zadawanej śmierci, oni się sami
podnieśli i przeszli tam, gdzie chciała ich ujrzeć wi
downia. A przedtem uścisnęli się wzajemnie, by dokonać
męczeństwa uroczystym pocałunkiem pokoju.
Pozostali w milczeniu i nie poruszając się przyjęli
śmiertelne razy. Zwłaszcza Satur, który w wizji Perpetuy
pierwszy wstąpił i czekał na nią, pierwszy oddał ducha.
Ona zaś, aby nie być pozbawioną bólu, uderzona w bok,
jęknęła, po czym sama skierowała ku swej krtani nie
wprawną rękę początkującego gladiatora. Zapewne, nie
wiasta tej miary nie mogła zginąć inaczej, jak dobrowol
nie, bo i duch nieczysty jej się lękał.
O niezłomni i błogosławieni męczennicy! Prawdziwie e
zwani i powołani do chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
R esp o n so riu m

Rz

8, 34-35. 37

Chrystus Jezus t siedzi po prawicy Boga i przy
czynia się za nami. * Któż więc może nas odłączyć od
miłości Chrystusowej? / Utrapienie, ucisk czy prześlado
wanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
K. We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował. W. Któż.
W.

JUTRZNIA
Ant. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, * albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.
Modlitwa
Panie, nasz Boże, święte męczennice Perpetua i Felicyta
w Twojej miłości znalazły moc do przeciwstawienia się
prześladowcom i zniesienia męczeńskiej śmierci, t spraw
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przez ich modlitwy, * abyśmy stale wzrastali w miłości ku
Tobie. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. W niebie się radują święci, * którzy poszli w ślady
Chrystusa, / przelali swoją krew z miłości do Niego, /
dlatego z Chrystusem królować będą na wieki.
8 marca
ŚW. JA N A BOŻEGO, Z A K O N N IK A
Wspomnienie dodatkowe
Jan urodził się w Portugalii w roku 1495. Po burzliwych
latach służby wojskowej, pragnąc tego, co doskonalsze, oddal
się całkowicie posługiwaniu chorym. W Grenadzie w Hiszpanii
zorganizował szpital i dobrał sobie współpracowników, którzy
potem założyli Z akon Braci Miłosierdzia (bonifratrów). O dzna
czał się szczególną miłością ubogich i umysłowo chorych. Zm arł
w Grenadzie w roku 1550.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
C zy ta n ie

Z listów św. Jana Bożego
(Archiwum zakonu Bonifratrów)
Chrystus jest wierny i troszczy się o wszystko
Gdybyśmy pamiętali o Bożym miłosierdziu, to w mia
rę naszych sił nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra.
Albowiem kiedy z miłości ku Bogu przekazujemy ubogim
to, co sami odeń otrzymaliśmy, obiecuje nam za to sto
kroć tyle w szczęściu wiecznym. Szczęśliwa to zapłata
i zysk radosny. Któż nie oddałby wszystkiego tak wspa
niałomyślnemu kupcowi, który troszczy się o nasze dobro
i gorąco prosi, abyśmy się doń nawrócili, grzechy swe
opłakiwali i z miłością skierowali się najpierw ku sobie
samym, a następnie ku naszym bliźnim. Podobnie bo
wiem jak woda gasi ogień, tak miłość usuwa grzechy.
Tylu ubogich tutaj przychodzi, iż ja sam często zasta
nawiam się, jak ich tu wszystkich utrzymać. Ale Jezus

1280

8 marca

Chrystus troszczy się o wszystko i wszystkich żywi. Wielu
ubogich przybywa do domu Bożego, albowiem Grenada
jest wielkim i bardzo zimnym miastem, zwłaszcza teraz
w porze zimowej. Obecnie dom ten mieści ponad stu
dziesięciu chorych, zdrowych, domowników i podróżnych.
Ponieważ jest to dom otwarty, dlatego przyjmuje się cho
rych wszelkiego rodzaju i stanu: ułomnych, kalekich, trę
dowatych, niemych, obłąkanych, sparaliżowanych, do
tkniętych wrzodami, starców i dzieci, ponadto niezliczo
nych pielgrzymów i podróżnych, którzy tu przybywają.
Wszyscy otrzymują wodę, sól i naczynia, w których mogą
gotować potrawy. Od nikogo nie żąda się zapłaty, ale
Chrystus troszczy się i przygotowuje wszystko.
Toteż pracuję tutaj zadłużony i jestem więźniem z po
wodu Jezusa Chrystusa. Niejednokrotnie bowiem nie
śmiem wychodzić z domu z powodu ciążących na mnie
długów, a gdy widzę, jak bardzo cierpią moi biedni bracia
i bliźni, jak są przybici na duchu i na ciele, a ja im nie
mogę pomóc, to ogarnia mnie wielki smutek. Ufam
wszakże Chrystusowi, bo On zna moje serce. Dlatego
powiadam: nieszczęsny człowiek, który ufa ludziom, a nie
Chrystusowi. Czy chcesz, czy nie chcesz ludzie cię opu
szczą. Ale Chrystus jest wierny i niezawodny. Chrystus
naprawdę o wszystko się troszczy. Jemu nieustannie
dziękujmy. Amen.
Iz 58, 7-8

R esp o n so riu m

Dziel swój chleb z głodnym, t wprowadź w dom
biednych tułaczy. * Wtedy twoje światło wzejdzie jak
zorza i sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie.
K. Gdy ujrzysz nagiego, przyodziej go i nie odwróć się
od twoich bliźnich. W. Wtedy.
W.

JU T R Z N IA

Ant. Po tym wszyscy poznają, * że jesteście moimi
uczniami, / jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
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Modlitwa
Boże, Ty napełniłeś serce świętego Jana Bożego du
chem miłosierdzia, t spraw, abyśmy okazywali czynną
miłość bliźnim * i zasłużyli na przyjęcie do Twojego
królestwa. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Zaprawdę powiadam wam: * Wszystko, co uczy
niliście jednemu z moich braci najmniejszych, / Mnieście
uczynili. / Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, / weźcie
w posiadanie królestwo, / przygotowane dla was od za
łożenia świata.
Również 8 marca
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI K A TE D R A L N E J W PELPLINIE
W diecezji chełmińskiej - Święto
W bazylice katedralnej - Uroczystość
Mestwin II, książę pomorski, sprowadził do Pelplina cyster
sów, którzy zbudowali tam przy klasztorze wspaniałą świątynię
budzącą podziw współczesnych; wspomina o tym Jan Długosz.
Była ona dw ukrotnie niszczona, raz za czasów wojen krzyżac
kich, drugi raz podczas wojen ze Szwedami. W XVIII wieku, po
kasacie klasztorów przez rząd pruski, Stolica Święta przeniosła
siedzibę biskupią z Chełmży do Pelplina, a kościół poklasztorny
został katedralnym.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

9 marca
ŚW. FRANCISZKI RZYMIANKI, ZA K O N N IC Y
Wspomnienie dodatkowe
Franciszka urodziła się w Rzymie w roku 1384. W młodym
wieku zawarła związek małżeński, w którym miała trzech sy
nów. Żyjąc w czasach pełnych klęsk i nieszczęść, rozdała swój
majątek i posługiwała ubogim i chorym. Nadzwyczaj uczynna
wobec potrzebujących, odznaczała się szczególnie pokorą i cier41

LC. II

1282

9 marca

pliwością. Po stracie dzieci i męża wstąpiła do założonego przez
siebie w roku 1425 zgromadzenia oblatek benedyktyńskich.
Zmarła w roku 1440.

GODZINA CZYTAŃ
C z y t a n ie

Z życia św. Franciszki Rzymianki opisanego przez siostrę
Marię Magdalenę Anguillarię
(rozdz. 6-7; Acta Sanctorum Martii 2, 188-189)
Miłość i cierpliwość świętej Franciszki
Bóg poddał próbie cierpliwość Franciszki nie tylko
przez pozbawienie jej dóbr materialnych. Także na własnym
jej ciele zechciał ją doświadczyć przewlekłymi i uciążli
wymi chorobami, o których już powiedzieliśmy, a jeszcze
powiemy później. We wszystkich tych przeciwnościach
nie zauważono u niej żadnego odruchu zniecierpliwienia,
żadnego niezadowolenia z jakiejkolwiek posługi, choćby
niewłaściwie spełnionej.
Przedwczesna śmierć ukochanych synów ujawniła mę
stwo Franciszki. Ze spokojem poddawała się woli Bożej
i dziękowała za wszystko, co ją spotykało. Z równą
cierpliwością zachowywała się wobec tych, którzy źle
o niej mówili, którzy ją oskarżali, którzy potępiali jej
sposób życia. Najmniejszej nawet niechęci nie okazywała
tym, o których wiedziała, że o niej samej i o jej sprawach
nieżyczliwie się wypowiadali lub sądzili. Odpłacając do
brym za zło modliła się za nimi ustawicznie.
Bóg wybrał ją nie tylko, aby sama stała się świętą, ale
by otrzymane dary wykorzystała dla duchowego i mate
rialnego dobra swych bliźnich. Dlatego obdarzył ją tak
wielkim wdziękiem, iż ktokolwiek się z nią zetknął,
odczuwał najszczerszą miłość i szacunek oraz był gotów
spełnić wszelkie jej życzenie. Jej wskazania odznaczały się
tak niezwykłą z mocy Bożej skutecznością, iż wystarczyło
kilka słów, aby przynieść pociechę strapionym i udręczo
nym, usunąć niepokój, powściągnąć gniew, pogodzić nie
przyjaciół, zakończyć zastarzałe nienawiści i urazy, a nie
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rzadko powstrzymać zamierzoną i przygotowaną już ze
mstę. Krótko mówiąc, wydawało się, iż potrafi kierować
uczuciami wszystkich ludzi i prowadzić dokądkolwiek
pragnie.
Toteż zewsząd uciekano się do Franciszki jako naj
pewniejszej ostoi, a każdy wracał podniesiony na duchu,
chociaż otwarcie karciła grzechy i bez wahania potępiała
wszelkie zło oraz to, co się Bogu nie podoba.
W Rzymie szerzyły się wówczas liczne choroby, często
zakaźne i śmiertelne. Franciszka nie wahała się nigdy
okazywać miłosierdzia nieszczęśliwym i potrzebującym
nie zważając zupełnie na niebezpieczeństwo zarazy. Od
najdując łatwo potrzebujących swą współczującą miło
ścią, przywodziła ich przede wszystkim do nawrócenia.
Następnie z wielką troskliwością pomagała, zachęcając
z miłością do przyjęcia z ręki Bożej wszystkich prze
ciwności oraz znoszenia ich dla miłości Tego, który dla
nich pierwszy tak wiele wycierpiał.
Franciszka nie poprzestawała na pielęgnowaniu tych,
których mogła przyjąć w swoim domu, ale także udawała
się do poszczególnych domów i przytułków. Tam dawała
spragnionym pić, prześcielała posłanie, opatrywała rany.
Im bardziej były dla niej nieznośne i przykre, tym pilniej
i staranniej je opatrywała. Udając się do przytułku na
Campo Santo zabierała ze sobą żywność, a nawet wy
kwintne potrawy, aby je rozdzielić między potrzebują
cych. Powracając do domu zabierała zużyte łachmany
i zabrudzoną odzież biedaków. Po oczyszczeniu i dokład
nym naprawieniu składała starannie skrapiając wonno
ściami, jak gdyby miały służyć samemu Panu.
Przez prawie trzydzieści lat Franciszka posługiwała
w ten sposób chorym i przebywającym w przytułkach, to
jest w czasie, kiedy pozostawała w domu męża. Udawała
się do szpitala Najświętszej Maryi Panny oraz Świętej
Cecylii na Zatybrzu, ponadto do szpitala San Spirito in
Saxia i czwartego jeszcze na Campo Santo. A ponieważ
w okresie zarazy trudno było nie tylko o lekarzy, którzy
leczyliby ciała, ale także o kapłanów, którzy przynosiliby
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konieczne dla dusz lekarstwo, dlatego sama ich wyszuki
wała i prowadziła tam, gdzie znajdowali się chorzy przy
gotowani do przyjęcia sakramentu Pokuty i Eucharystii.
Aby zaś mogła to czynić bardziej swobodnie, własnym
kosztem utrzymywała kapłana, który udając się do wy
mienionych szpitali, odwiedzał wskazanych przez nią
chorych.
por. Rt 3, lOa. 11 b; por. Jdt 13, 19a
w. Błogosławiona t jesteś przez Pana. * Gdyż wiedzą
o tobie, że jesteś dzielną kobietą.
K. Imię twoje Pan tak wsławił, że twoja chwała nie zej
dzie z ust ludzi. w. Gdyż wiedzą.
RESPONSORIUM

JUTRZNIA
Ant. Kto pełni wolę Ojca mojego, * ten Mi jest bra
tem, siostrą i matką.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Fran
ciszka Rzymianka dała nam wzór świętego życia w mał
żeństwie i w stanie zakonnym, | spraw, abyśmy we wszy
stkich okolicznościach życia wytrwale Tobie służyli, *
poznawali Twoją wolę i szli za Tobą. Przez naszego Pana.

NIESZPORY
Ant. Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za
Mną, * stokroć więcej otrzymacie / i posiądziecie życie
wieczne.
15 marca
ŚW. KLEMENSA MARII H O FBAU ERA ,
K A PŁA N A
W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej:
Wspomnienie dodatkowe
Klemens urodził się na Morawach w roku 1751. Już w mło
dych latach pragnął zostać kapłanem, ale ubóstwo rodziny było
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przeszkodą w kształceniu się; pracował więc w różnych zawo
dach. W roku 1784 wstąpił w Rzymie do zakonu Redempto
rystów. Założył klasztor przy kościele Św. Benona w Warszawie
i przez 21 lat rozwinął przy nim pracę duszpasterską i wycho
wawczą, która zyskała mu miano apostoła Warszawy. Po ka
sacie tej placówki i wywiezieniu redemptorystów pracował
w Wiedniu, gdzie zmarł w roku 1820.

GODZINA CZYTAŃ
C z y ta n ie

Z listu św. Klemensa do nuncjusza w Wiedniu
(dn. 16 XII 1803; Mon. Hofb. 4, 14-15)
Tylko dobro Kościoła i zbawienie dusz leży mi na sercu
Bóg mi jest świadkiem, że wraz z moimi braćmi nie
uchylam się od żadnych trudów i wysiłków w wytrwałej
pracy dla chwały Bożej i w służbie Kościoła dla zbawienia
dusz. Potrzebuję jednakże miejsca, w którym mógłbym
zebrać moich współpracowników i przygotować ich do
pracy apostolskiej. Z całej duszy pragnę oddać się Chry
stusowi, naszemu Odkupicielowi, i duszom zbawionym
Jego Krwią Przenajświętszą. Widzę bowiem, jak się po
garsza położenie ludu chrześcijańskiego i jak szerzy się
zło po części dlatego, że brak jest sług Bożych, a są rów
nież i tacy, którzy działają na szkodę owczarni Chrystusa.
Ja zaś nie szukam własnych korzyści, bo gdybym ich
szukał, to gdzieżby mi było lepiej niż w Warszawie, po
śród moich współbraci, patrząc na ich prace i wraz z nimi
się radując? I w moim już nieco podeszłym wieku nie
narażałbym zdrowia wystawiając się na zmienną pogodę,
odczuwając głód i niedostatki, przeżywając różne utra
pienia.
Nie daj, Boże, abym miał szukać i pragnąć własnych
wygód. Chwała Boża, dobro Kościoła i zbawienie dusz,
które wszędzie jest obecnie narażone na niebezpieczeń
stwo, to tylko leży mi na sercu. Poza tym nieustannie
błagam Króla niebios, aby dobrze usposobił serca tych,
którym On sam dał władzę.
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1 Tes 2, 8; Ga 4, 19
w. Będąc pełni życzliwości dla was, f chcieliśmy wam
dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze; * Tak
bowiem drodzy staliście się dla nas.
K. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż
Chrystus w was się ukształtuje, w . Tak bowiem.
R espo n so r iu m

JU T R Z N IA

Ant. Stałem się wszystkim dla wszystkich, * aby
wszystkich ocalić.
Modlitwa
Najłaskawszy Boże, Ty z miłości do Twojego ludu
obdarzyłeś świętego Klemensa Marię niezwykłą gorliwo
ścią o zbawienie ludzi i przez niego zwiastowałeś króle
stwo Twojej łaski, | spraw, abyśmy za jego wstawien
nictwem zachowali wiarę, której nauczał, * i postępowali
drogą przykazań, którą wskazał przykładem swojego ży
cia. Przez naszego Pana.
NIESZPORY
Ant. Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan
ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał jej żywność
w odpowiednim czasie.
17
marca
ŚW. PATRYKA, BISKUPA
Wspomnienie dodatkowe
Patryk urodził się w Wielkiej Brytanii około roku 385.
W młodzieńczym wieku został wzięty przez piratów do niewoli
i uprowadzony do Irlandii, gdzie jako pasterz pilnował owiec.
Po odzyskaniu wolności poświęcił się stanowi duchownemu.
Mianowany biskupem, z wielką gorliwością głosił Ewangelię
mieszkańcom Zielonej Wyspy i wielu przywiódł do prawdziwej
wiary. Założył arcybiskupstwo w Armagh, w dzisiejszej siedzibie
prymasa Irlandii. Zmarł w Down w roku 461. Irlandia czci go
jako swego patrona.

17 marca
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C zy t a n ie

Z Wyznania św. Patryka, biskupa
(rozdz. 14-16)
Wiele ludów odrodziło się przeze mnie dla Boga
Niestrudzenie dzięki czynię mojemu Bogu, który za
chował mnie wiernym w dniu mojej próby, tak że dzisiaj
mogę z ufnością złożyć w ofierze jako żywy dar moją
duszę Chrystusowi, mojemu Panu, bo On mnie zachował
od wszelkich utrapień. Dlatego mówię: Kimże ja jestem,
Panie, albo do czego mnie powołujesz, że obdarzyłeś mnie
tak wielką mocą? Dzisiaj także mogę wśród narodów,
wszędzie, gdzie się znajduję, nieprzerwanie wychwalać
i wysławiać Twoje Imię, zarówno w powodzeniach, jak
i w przeciwnościach. Cokolwiek zaś mnie spotka czy to
dobrego, czy złego, powinienem to przyjąć jednakowo
i zawsze dziękować Bogu, który mnie pouczył, abym bez
wahania i bezgranicznie wierzył, że On jest niezawodny
i wysłucha mnie. I ja bowiem nie wiem, czy w czasach
ostatecznych będę dopuszczony do tak zbożnego i prze
dziwnego dzieła, abym naśladował tych, o których już
kiedyś Pan powiedział, że będą głosić Jego Ewangelię „na
świadectwo wszystkim narodom”.
Skądże mi ta mądrość, której nie posiadałem, skoro
nie znałem ani liczby moich dni, ani nie pojmowałem
Boga? Skądże mi również tak wielki i zbawczy dar po
znania i kochania Boga, skłaniający do opuszczenia oj
czyzny i rodziców, by udać się do ludów irlandzkich, aby
głosić im Ewangelię i znosić od niewiernych obelgi oraz
wzgardę mego pielgrzymowania i liczne prześladowania
aż do uwięzienia i oddania mojej wolności dla wolności
innych?
A jeśli będę godny i Pan udzieli mi tego daru, to jestem
gotów bez zwłoki i bardzo chętnie oddać dla Jego imienia
także moje życie. Jestem bowiem wielkim dłużnikiem Bo
ga, który obdarzył mnie tak wielką łaską, że przez moją
posługę nie tylko liczne ludy odrodziły się dla Boga
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i uświęciły się, ale także święceni są wszędzie kapłani dla
tych, którzy świeżo przyjęli wiarę. Bóg powołał ten lud
z krańców ziemi, jak niegdyś obiecał przez proroków:
„Do ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i będą mówić:
jakże fałszywych bogów przygotowali sobie nasi ojcowie
i nie mają z nich pożytku”. A także: „Ustanowiłem cię
światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do
krańców ziemi”.
I tam chcę oczekiwać obietnicy Tego, który nigdynie
wprowadza w błąd, jak to jest przyobiecane w Ewangelii:
„Wielu przyjdzie od Wschodu i Zachodu i zasiądą za sto
łem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem”. Jesteśmy prze
konani, że wierzący przyjdą z całego świata.
R z 15, 15-16; 1 , 9

R e spo n so r iu m

Na mocy danej mi przez Boga łaski f jestem
z urzędu sługą Jezusa Chrystusa wobec pogan, / sprawu
jącym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, * By
poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, / uświęconą
Duchem Świętym.
K. Ojcu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię
Jego Syna. w. By poganie.
W.

JU T R Z N IA

Ant. Idźcie * i nauczajcie wszystkie narody, / udziela
jąc im chrztu / w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Modlitwa
Boże, Ty posłałeś do ludów Irlandii świętego Patryka,
biskupa, jako apostoła Ewangelii, | spraw przez jego za
sługi i wstawiennictwo, * aby chrześcijanie zawsze oznaj
miali ludziom cuda Twojej miłości. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu * i za
siądą do stołu / z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w kró
lestwie niebieskim.

18 marca
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ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dodatkowe
Cyryl przyszedł na świat w rodzinie chrześcijańskiej w roku
315. W roku 348 objął stolicę biskupią w Jerozolimie, jako
następca biskupa Maksyma. Gorliwy obrońca wiary przeciw
błędom ariańskim, parokrotnie skazywany był na wygnanie.
W swych naukach dla katechumenów i ochrzczonych wyjaśniał
systematycznie prawowierną doktrynę na podstawie Pisma św.
Zmarł w roku 386.

GODZINA CZYTAŃ
C z y ta n ie

Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 3, 1-3)
Oczyśćcie wasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego
„Cieszcie się niebiosa i niech raduje się ziemia” z po
wodu tych, którzy będą pokropieni hizopem i oczyszczeni
hizopem duchowym, mocą Tego, który w czasie swej męki
został napojony przy pomocy hizopu i trzciny. Niech cieszą
się również moce niebieskie, natomiast dusze, które mają
złączyć się z duchowym Oblubieńcem, niech się przygotują.
Rozlega się bowiem „głos wołającego na pustyni: Gotujcie
drogę Pana”.
Naśladujcie więc, synowie sprawiedliwości, Jana za
chęcającego i mówiącego: „Prostujcie drogę Pana”; usuń
cie wszelkie przeszkody i zawady, abyście zdążali do życia
wiecznego drogą prostą. Przez szczerą wiarę przygotujcie
czyste naczynia waszych dusz na przyjęcie Ducha Świę
tego. Zacznijcie obmywać wasze szaty przez pokutę, abyś
cie wezwani do komnaty Oblubieńca, znaleźli się tam
czyści.
Oblubieniec bowiem wzywa wszystkich bez wyjątku,
ponieważ jest hojny i wspaniałomyślny w swej łasce.
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Wszyscy gromadzimy się zwoływani donośnym głosem
posłańców, następnie On sam rozpoznaje tych, którzy
wchodzą na owe gody, które są figurą chrztu.
Oby nikomu z tych, którzy wpisali się na listę nie
przydarzyło się usłyszeć: „Przyjacielu, jak tu wszedłeś nie
mając stroju weselnego”. Natomiast, oby dane było wam
wszystkim usłyszeć: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś
wierny w małych rzeczach, postawię cię nad wielkimi.
Wejdź do radości twego pana”.
Dotąd bowiem staliście poza bramą. Obyście wszyscy
mogli powiedzieć: „Wprowadził mnie król do swojej kom
naty. Niech raduje się dusza moja w Panu; przyodział
mnie szatą zbawienia i płaszczem radości; otoczył mi
głowę opaską jakby oblubieńcowi i jak oblubienicę przy
odział mnie czystym złotem”.
Oby dusze was wszystkich były bez zmazy lub zmarszcz
ki, czy czegoś podobnego, nie mówię przed przyjęciem
łaski chrztu - bo zostaliście właśnie wezwani do uwolnie
nia się z grzechów - ale gdy zostanie udzielona łaska,
niech wasze sumienia nie obciążone niczym, co zasługi
wałoby na potępienie, skutecznie z nią współpracują.
Bracia, zaiste jest to wielka sprawa i przystąpcie do
niej ze szczególną rozwagą. Każdy bowiem z was stanie
przed Bogiem w obecności niezliczonych zastępów anio
łów. Duch Święty wyciśnie znamiona na waszych du
szach, jesteście bowiem wybrani do służby wielkiemu
królowi.
A zatem przygotujcie się i bądźcie gotowi; nie ozda
biajcie się jaśniejącymi szatami, lecz raczej pobożnością
duszy mającej czyste sumienie.
R e s p o n s o r iu m

w. Wierność wobec Prawa
a niegodziwości nie znaleziono
koju i prawości postępował ze
K. Ręka moja zawsze przy
moje ramię. w. W pokoju.

Ml 2, 6; Ps 89, 22

f była w jego ustach, /
na jego wargach. * W po
Mną.
nim była i umacniało go

18 marca
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JUTRZNIA

Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, * a ci,
którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić jak
gwiazdy na wieki.
Modlitwa
Boże, Ty przez nauczanie świętego Cyryla, biskupa
Jerozolimy, doprowadziłeś Kościół do głębszego po
znania misteriów zbawienia, f za jego wstawiennictwem
daj nam tak poznać Twojego Syna, * abyśmy w pełni
uczestniczyli w Jego życiu. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

19 marca
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA
NAJŚW IĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość
I NIESZPORY
H ymn

1 Józefie, niech Ciebie sławi całe niebo
I świata mieszkańcy składają Ci hołdy,
Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł
Połączył Ciebie z Maryją.
2 Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię,
Przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś,
Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył,
Że Ona z Ducha poczęła.
3 Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach,
Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej,
Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś
I odnalazłeś z radością.
4 Dla innych wybranych śmierć jest bramą chwały,
Gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem;
Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga
Tak wyróżniony przez Niego.
5 Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać
I da nam w niebiosach przebywać z Józefem,
By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie
Za wielką łaskę Wcielenia. Amen.
1 ant. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, * z której
się narodził Jezus, zwany Chrystusem. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o świętych mężczy
znach, s. 1689.

2 ant. Bóg posłał anioła Gabriela * do miasta w G a
lilei, zwanego Nazaret, / do Dziewicy poślubionej mężo
wi, / który miał na imię Józef. (O. W. Alleluja.)

/ Nieszpory
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3 ant. Po zaślubinach Matki Jezusa, Maryi, z Jóefem, *
wpierw nim zamieszkali razem, / znalazła się brzemienną / a
sprawą Ducha Świętego. (O. W. Alleluja.)
C zy tan ie

Kol 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana,
a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzic
two wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Wielki Post:
K. Człowiek sprawiedliwy * Zakwitnie jak lilia. w Czło
wiek. K. Będzie chwalił Pana po wieczne czasy. w. Za
kwitnie. K. Chwała Ojcu. w . Człowiek.
Okres Wielkanocny:
K. Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. * Alleluja,
alleluja, w. Człowiek. K. Będzie chwalił Pana po wieczne
czasy. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Człowiek.

Ant. do pieśni Maryi Oto sługa wierny i roztropny, *
któremu Pan powierzył swoją rodzinę. (O. W. Alleluja.)
Prośby

Zanośmy pokorne błagania do Boga, od którego po
chodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi:
Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie.
Ojcze święty, Ty objawiłeś świętemu Józefowi tajemnicę
Chrystusa ukrytą od wieków,
daj, abyśmy pełniej poznali Twojego Syna, Boga
i Człowieka.
Ojcze, Ty zapewniasz pożywienie ptakom powietrznym
i troszczysz się o polną trawę,
hojnie udzielaj wszystkim ludziom codziennego chleba, który podtrzymuje ich życie.
Stwórco wszechrzeczy, Ty oddałeś swe dzieło w nasze
ręce,
spraw, aby robotnicy korzystali z owoców swej pra
cy zgodnie z Twoją wolą.
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Wspieraj nas, Boże, który miłujesz sprawiedliwość,
abyśmy na wzór świętego Józefa we wszystkim się
Tobie podobali.
Przez swego Syna okaż miłosierdzie konającym i zmarłym,
niechaj osiągną szczęście wraz z Maryją i świętym
Józefem.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość nasze
go Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, t spraw za
jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie
się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana.
WEZWANIE
Ant. Chwalmy Chrystusa Pana, obchodząc uroczy
stość świętego Józefa. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZY TA Ń
Hymn

1 Sławmy z radością, wierny ludu Boży,
Wielkość Józefa, który w dniu dzisiejszym
Odszedł do nieba, aby tam pozyskać
Zycie wieczyste.
2 Jakże szczęśliwy, jakże pełen łaski
Ten, co zasłużył, by przy jego zgonie
Chrystus z Maryją swoją obecnością
Spokój mu nieśli.
3 Kiedy już ciało zmogła przemoc śmierci,
Dusza się wzniosła do krainy światła,
Aby otrzymać wieniec jaśniejący
Blaskiem nagrody.
4 Prośmy więc teraz, aby Mąż chwalebny
Przyniósł nam, grzesznym, Boże przebaczenie,
Wszystkim wyjednał mocą swej modlitwy
Łaskę pokoju.

Godzina czytań
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5 Tobie niech będzie cześć i uwielbienie,
Boże Jedyny w Trójcy wszechmogący,
Który obdarzasz chwałą swego sługę
Zawsze wiernego. Amen.
1 ant. Anioł Pański ukazał się Józefowi i powiedział: *
Józefie, synu Dawida, / nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twojej Małżonki; / porodzi Ona Syna, któremu nadasz
imię Jezus. (O. W. Alleluja.)
Psalmy z Tekstów wspólnych o świętych mężczyznach, s. 1694.

2 ant. Gdy Józef się obudził, * uczynił tak, jak mu
polecił anioł Pański: / wziął do siebie Maryję, swoją
Małżonkę. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Józef udał się z miasta Nazaret * do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, / żeby się dać zapisać
z poślubioną sobie Maryją. (O. W. Alleluja.)
K. Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. (O. W.
Alleluja.)
W. Będzie chwalił Pana po wieczne czasy. (O. W.
Alleluja.)
I C zytan ie

Z Listu do Hebrajczyków

11, 1-16

Wiara świętych Patriarchów
Bracia! Wiara jest poręką tych dóbr, których się spo
dziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie wi
dzimy. Dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały
tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy
widzialnych.
Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od
Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy.
Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł,
przez nią jeszcze mówi.
Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglą
dał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał.
Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podo
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bał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu.
Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest
i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym,
czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbu
dował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też
potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą
otrzymuje się przez wiarę.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłu
chał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał
objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc dokąd idzie.
Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi
obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem,
współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem
miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego
architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wie
ku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego
wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka
jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potom
stwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony
piasek, który jest nad brzegiem morskim.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego,
co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i po
zdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej
ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają
ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, zna
leźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej
dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się
nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto.
R e s p o n s o r iu m

R z 4, 20. 22; Jk 2, 22

w. Nie okazał wahania | ani niedowierzania co do
obietnicy Bożej, / ale się wzmocnił w wierze, / oddając
przez to chwałę Bogu * I poczytano mu to za sprawiedli
wość. (O. W. Alleluja.)
K. Wiara współdziałała z jego uczynkami i przez
uczynki stała się doskonała, w. I poczytano.

Godzina czytań
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II C z y t a n ie

Kazanie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
(Kazanie 2 o św. Józefie)
Wierny żywiciel i opiekun
Ogólna zasada przy udzielaniu rozumnemu stworze
niu wszystkich łask szczególnych jest następująca: ilekroć
Boża Opatrzność wybiera kogoś do jakiegoś specjalnego
zadania lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, daje wszelkie
charyzmaty, które tak wybranej osobie są potrzebne do
spełnienia jej zadania i powiększają jej piękno duchowe.
Sprawdziło się to najbardziej na osobie świętego
Józefa, przybranego ojca Jezusa Chrystusa i prawdziwego
Oblubieńca Królowej świata i Pani Anielskiej. Został on
wybrany przez przedwiecznego Ojca na wiernego żywi
ciela i stróża największych Jego skarbów, mianowicie Je
go Syna i Jego Oblubienicy. Ponieważ zadanie to wypeł
nił on w sposób jak najwierniejszy, dlatego Pan powie
dział do niego: „Sługo dobry i wierny, wejdź do wesela
Pana twego” .
Jeżeli rozważa się stosunek św. Józefa do całego Koś
cioła Chrystusowego, to czyż nie jest on tym człowiekiem
wybranym i wyjątkowym, przez którego i pod opieką
którego Chrystus stopniowo i w sposób godny został
wprowadzony na świat? Jeżeli więc cały Kościół jest dłuż
nikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez Nią otrzymał
Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność
i specjalny szacunek winien właśnie świętemu Józefowi.
On bowiem jest zakończeniem Starego Testamentu,
w nim godność patriarchów i proroków otrzymuje przy
obiecany owoc. On sam w sposób cielesny posiadł to, co
łaskawość Boża obiecała patriarchom i prorokom.
Zaiste nie należy wątpić, że Chrystus nie odmówił mu
w niebie przywiązania, szacunku i najgłębszej czci, którą
mu okazywał za życia ziemskiego, tak jak syn swemu
ojcu, raczej uzupełnił je i uczynił doskonalsze.
Dlatego całkiem słusznie Pan mówi: „Wejdź do wesela
Pana twego”. Stąd, chociaż radość wiecznej szczęśliwości
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wstępuje w serce człowieka, Pan wolał mu powiedzieć:
„Wejdź do wesela”, aby w sposób symboliczny zaznaczyć,
że ta radość nie tylko znajduje się w nim wewnątrz, ale
także zewnątrz otacza go i pochłania, zanurzając go jakby
w bezkresnym oceanie.
Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi mo
dlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za Twoje
go Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja
Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Tego,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
R e s p o n s o r iu m

w. Bóg mnie uczynił f jakby ojcem króla i panem
całego jego domu. * Wywyższył mnie, aby zbawić wiele
narodów. (O. W. Alleluja.)
K. Pan stał się moim wspomożycielem i obrońcą, On
mnie ocalił, w. Wywyższył.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 Święty Józefie, grona niebian chlubo,
Nasza nadziejo, świata opiekunie,
Przyjmij łaskawie hymny uwielbienia,
Które śpiewamy.
2 Stwórca przeznaczył Ciebie na małżonka
Czystej Dziewicy, aby Cię nazwano
Ojcem Jezusa, i uczynił Ciebie
Sługą zbawienia.
3 Ty oglądałeś Boga w nędznej stajni,
Pana, którego wieścił chór proroków;
Pełen wesela razem z Jego Matką
Cześć Mu oddałeś.
4 Król nad królami, całej ziemi Władca,
Ten, co przejmuje wielkim lękiem piekło,

Jutrznia
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Rządzi w niebiosach, które Go słuchają,
Tobie się poddał.
5 Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię wyniósł ponad wszystkich ludzi;
On niech nam radość dzięki Twym zasługom
Da w życiu wiecznym. Amen.
1 ant. Pasterze pospieszyli do Betlejem * i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Józef i Maryja, Matka Jezusa, * dziwili się

temu, co o Nim mówiono, / a Symeon ich błogosławił.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Józef wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę *
i udał się do Egiptu; / tam pozostał aż do śmierci Heroda.
(O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

2 Sm 7, 28-29

O Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa ą
prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz
teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed
Tobą na wieki, boś Ty, mój Panie, Boże, to powiedział,
a dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twojego sługi
będzie błogosławiony na wieki.
R e sp o n so r iu m k r ó tk ie

Wielki Post:

Bóg ustanowił Józefa * Panem nad swoim domem.
Bóg ustanowił. K. I władcą całej posiadłości swojej.
Panem. K. Chwała Ojcu. w . Bóg ustanowił.
K.

W.
W.

Okres Wielkanocny:

Bóg ustanowił Józefa panem nad swoim domem. *
Alleluja, alleluja. W. Bóg ustanowił. K. I władcą całej
posiadłości swojej, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Bóg ustanowił.
Ant. do pieśni Zachariasza Józef zamieszkał w Naza
recie, * aby się wypełniło słowo proroków o Chrystusie: /
Nazwany będzie Nazarejczykiem. (O. W. Alleluja.)
K.
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P rośby

Zanośmy pokorne prośby do Boga, który jest źródłem
świętości:
Uświęć lud swój, Panie.
Panie Boże, Ty powołałeś naszych ojców w wierze, aby
postępowali przed Tobą w szczerości serca,
spraw, abyśmy za ich przykładem dążyli do świętości
zgodnie z Twoją wolą.
Ty wybrałeś Józefa, męża sprawiedliwego, aby żywił Je
zusa w latach dzieciństwa i młodości,
spraw, abyśmy służyli Chrystusowi w naszych braciach.
Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby ją napełniali i czynili
sobie poddaną,
naucz nas przez gorliwą pracę na tym świecie szukać
zawsze Twojej chwały.
Pamiętaj, Ojcze, o ludziach, których stworzyłeś,
spraw, aby wszyscy mieli godne Twoich dzieci wa
runki życia i pracy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość nasze
go Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, 1* spraw za
jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie
się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Psalmodia dodatkow a, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Rodzice Jezusa * chodzili co roku do Jerozolimy
na święto Paschy. (O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

P rz 2, 7-8

Pan chowa swą pomoc dla prawych, On tarczą żyją
cym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi
pobożnych.

Modlitwa w ciągu dnia
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K. Bóg ustanowił go panem nad swoim domem.
(O. W Alleluja.)
W. I władcą całej posiadłości swojej. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Gdy wracali, Jezus został w Jerozolimie, / a tego
nie zauważyli Jego Rodzice. (O. W. Alleluja.)
por. Mdr 10, 10

C z y t a n ie

Sprawiedliwego wygnańca Mądrość powiodła po dro
gach prostych; ukazała mu królestwo Boże i dała znajo
mość rzeczy świętych. W mozołach mu poszczęściła i
pomnożyła owoc jego trudów.
K. Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu. (O. W.
Alleluja.)
w. A jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
(O. W. Alleluja.)
Modlitwa popołudniowa

Ant. Gdy Rodzice nie znaleźli Jezusa, * wrócili do
Jerozolimy i tam Go szukali. (O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

S y r 2, 15-16

Ci, którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom,
a miłujący Go pójdą Jego drogami. Którzy się Pana boją,
będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w Prawie
znajdą nasycenie.
K. Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy.
(O. W. Alleluja.)
W. Ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. (O. W.
Alleluja.)
M odlitwa jak w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
HYMN Józefie, niech Ciebie sławi jak w I Nieszporach, s. 1292.
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1 ant. Rodzice odnaleźli Jezusa w świątyni, * gdzie sie
dział między nauczycielami, / przysłuchiwał się im i za
dawał pytania. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o świętych mężczy
znach, s. 1711.

2 ant. Matka Jezusa rzekła do Niego: * Synu, czemuś
nam to uczynił? / Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie.
3 ant. Poszedł Jezus z Rodzicami swoimi * i wrócił do
Nazaretu, / i był im posłuszny. (O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

Kol 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana,
a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzic
two wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.
R espo n so r iu m k r ó tk ie

Wielki Post:

Człowiek sprawiedliwy * Zakwitnie jak lilia. W. Czło
wiek. K. Będzie chwalił Pana po wieczne czasy. w. Za
kwitnie. K. Chwała Ojcu. w. Człowiek.
K.

Okres Wielkanocny:

Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. * Alleluja,
alleluja, w . Człowiek. K. Będzie chwalił Pana po wieczne
czasy. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Człowiek.
Ant. do pieśni Maryi Gdy Jezus rozpoczynał działal
ność, * miał lat około trzydziestu / i był, jak mniemano,
synem Józefa. (O. W. Alleluja.)
K.

Prośby

Zanośmy pokorne błagania do Boga, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi:
Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie.
Ojcze święty, Ty objawiłeś świętemu Józefowi tajemnicę
Chrystusa ukrytą od wieków,
daj, abyśmy pełniej poznali Twojego Syna, Boga
i Człowieka.

II Nieszpory
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Ojcze, Ty zapewniasz pożywienie ptakom powietrznym
i troszczysz się o polną trawę,
hojnie udzielaj wszystkim ludziom codziennego chleba,
który podtrzymuje ich życie.
Stwórco wszechrzeczy, Ty oddałeś swe dzieło w nasze
ręce,
spraw, aby robotnicy korzystali z owoców swej pracy
zgodnie z Twoją wolą.
Wspieraj nas, Boże, który miłujesz sprawiedliwość,
abyśmy na wzór świętego Józefa we wszystkim się
Tobie podobali.
Przez swego Syna okaż miłosierdzie konającym i zmarłym,
niechaj osiągną szczęście wraz z Maryją i świętym
Józefem.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość nasze
go Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, f spraw za
jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie
się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana.
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ŚW. TURYBIUSZA Z MONGROVEJO, BISKUPA
Wspomnienie dodatkowe
Turyhiusz urodził się w Hiszpanii około roku 1538. Studio
wał prawo w Salamance. W roku 1580 został biskupem Limy
w Peru. Pełen gorliwości apostolskiej zwoływał wiele synodów,
co bardzo się przyczyniło do pogłębienia życia religijnego całej
prowincji kościelnej. Z mocą bronił praw Kościoła, troskliwie
opiekował się powierzoną mu owczarnią i odbywał częste wizyty
pasterskie otaczając szczególną troską ludność tubylczą. Zmarł
w roku 1606.

GODZINA CZYTAŃ
C zy ta n ie

Z dekretu o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele
Christus Dominus Soboru Watykańskiego II
(nr 12-13. 16)
Gotowi do każdego dobrego czynu
W spełnianiu swego obowiązku nauczania niech ob
wieszczają ludziom Ewangelię Chrystusową - co wysuwa
się na czoło wśród zasadniczych zadań biskupich - na
wołując ich w mocy Ducha do wiary lub umacniając ich
w żywej wierze. Niech ich zapoznają z całością tajemnicy
Chrystusowej, czyli z tymi prawdami, których nieznajo
mość jest nieznajomością Chrystusa, a nadto z objawioną
przez Boga drogą do oddawania Mu czci, a tym samym
do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości.
Oprócz tego niech wykazują, że nawet rzeczy doczesne
oraz instytucje ludzkie kierowane są również wedle za
miarów Boga Stwórcy ku zbawieniu ludzi, i dlatego mogą
się niemało przyczynić do budowania Chrystusowego
Ciała.
Dlatego niech pouczają, jak należy oceniać w myśl
nauki Kościoła osobę ludzką razem z jej wolnością
i z samym życiem ciała; rodzinę oraz jej jedność i stałość,
rodzenie i wychowanie potomstwa; społeczność świecką
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z jej prawami i zawodami; pracę i wypoczynek, sztukę
i wynalazki techniczne; nędzę i nadmiar dóbr. Na koniec
winni naświetlać drogi rozwiązywania najbardziej donio
słych zagadnień dotyczących posiadania, wzrostu i nale
żytego rozdziału dóbr materialnych, pokoju i wojny oraz
braterskiego współżycia wszystkich narodów.
Naukę chrześcijańską winni podawać w sposób przy
stosowany do potrzeb chwili, by faktycznie odpowiadała
na trudności i zagadnienia, które przede wszystkim drę
czą i niepokoją ludzkość. Niech też tej nauki strzegą,
przygotowując wiernych do jej obrony i rozpowszech
niania. W jej przekazywaniu mają dawać dowody macie
rzyńskiej troski Kościoła względem wszystkich ludzi, za
równo wierzących, jak i niewierzących, a szczególną tro
ską niech otaczają ubogich i słabych, do których posłał
ich Pan z opowiadaniem Ewangelii.
W wykonywaniu swych zadań ojca i pasterza niech
biskupi będą wśród swoich jako ci, co usługują - dobrymi
pasterzami, znającymi swe własne owce i przez nie zna
nymi, prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem
miłości i troski względem wszystkich, których władzy,
pochodzącej od Boga, wszyscy się z wdzięcznością pod
dają. Całą rodzinę swej trzody niech tak skupiają i ura
biają, by wszyscy, świadomi swych obowiązków, żyli
i działali we wspólnocie miłości.
By mogli to czynić skutecznie, biskupi, „gotowi do
każdego dobrego czynu” i „wszystko znoszący przez
wzgląd na wybranych”, muszą tak swoje życie ułożyć, by
odpowiadało wymaganiom czasu.
R espo nso rium

1 P 5, 2. 3-4; Dz 20, 28

w. Paście stado Boże, f jako żywe przykłady dla sta
da. * Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, / otrzy
macie niewiędnący wieniec chwały.
K. Uważajcie na całe stado, w którym Duch Święty
ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem
Boga. W. Kiedy zaś.
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JUTRZNIA

Ant. To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca wa
szego, / który przez was mówi.
Modlitwa
Boże, Ty chciałeś, aby apostolskie prace świętego Turybiusza i jego umiłowanie prawdy przyczyniły się do roz
woju Twojego Kościoła, * spraw, aby lud Tobie poświę
cony nieustannie wzrastał w wierze i miłości. Przez na
szego Pana.
NIESZPORY

Ant. Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan
ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał jej żywność
w odpowiednim czasie.

25 marca

ZW IASTOW ANIE PAŃSKIE
Uroczystość
I NIESZPORY
H ymn

1 Niech cały świat to posłyszy,
Że łaska życia się zbliża:
Wśród mroków ciężkiej niewoli
Zabłysło światło zbawienia.
2 Bo Izajasza proroctwo
Wypełnia się już w Dziewicy:
Za zwiastowaniem anielskim
Poczęła z Ducha Świętego.
3 Dotrzymał Bóg swego słowa,
Maryja w sobie je nosi,
Gdyż Ten, co włada wszechświatem,
W Jej czystym łonie spoczywa.
4 Już nowy Adam odkupił
Dawnego winę Adama:
Podnosi swoją pokorą,
Co tamten pychą zrujnował.
5 Niech Ojcu cześć będzie wieczna
I chwała Jego Synowi,
Którego Matka poczęła
Przez tchnienie Ducha Bożego. Amen.
Ps a l m o d ia

1
ant. Wyjdzie różdżka z pnia Jessego * i wyrośie
kwiat z jego korzeni. / I spocznie na nim Duch Pański.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
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Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca, *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Wyjdzie różdżka z pnia Jessego / i wyrośnie
kwiat z jego korzeni. / I spocznie na nim Duch Pański.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida *
i będzie panował na wieki. (O. W. Alleluja.)
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.

/ Nieszpory
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Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida /
i będzie panował na wieki. (O. W. Alleluja.)
ant. Słowo Przedwieczne, * zrodzone przez Oca
3
przed wszelkim czasem, / dzisiaj uniżyło samo siebie, / dla
nas się stając człowiekiem śmiertelnym. (O. W. Alleluja.)
Pieśń
Flp 2, 6-11
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, t
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie t
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Ant. Słowo Przedwieczne, / zrodzone przez Ojca
przed wszelkim czasem, / dzisiaj uniżyło samo siebie, / dla
nas się stając człowiekiem śmiertelnym. (O. W.
Alleluja.)
1 J 1, 1-2
To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy
usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami,
na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie
objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i gło
simy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zo
stało objawione.
C z y t a n ie
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Wielki Post:
K. Anioł Pański zwiastował Maryi * I poczęła z Ducha
Świętego. W. Anioł Pański. K. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. w. I poczęła. K. Chwała
Ojcu. W. Anioł Pański.
Okres Wielkanocny:
K. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha
Świętego. * Alleluja, alleluja, w. Anioł Pański. K. Oto

poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus,
w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Anioł Pański.
Ant. do pieśni Maryi Duch Święty zstąpi na Ciebie,
Maryjo, * i moc Najwyższego Cię osłoni. (O. W. Alleluja.)
Prośby

Przedwieczny Ojciec przez swego anioła zwiastował dzi
siaj Maryi tajemnicę naszego zbawienia. Z ufnością
zanieśmy do Niego nasze prośby:
Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.
Ty wybrałeś Maryję Dziewicę, aby stała się Matką Twego
Syna,
zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują swojego
odkupienia.
Ty przez usta Gabriela zwiastowałeś Maryi pokój i radość,
obdarz cały świat zbawieniem i prawdziwym pokojem.
Ty sprawiłeś, że za zgodą Twojej Służebnicy, mocą Ducha
Świętego Twe Słowo zamieszkało między nami,
przygotuj nasze serca, abyśmy tak przyjęli Chrystusa,
jak przyjęła Go Maryja.
Ty spoglądasz na pokornych i łaknących napełniasz
dobrami,
podnieś przygnębionych, wspieraj ubogich, utwierdź
konających.
Boże, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, Ty sam czynisz
cuda,
zbaw nas, gdy w dniu ostatecznym wskrzesisz umarłych.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwiecz
ne Słowo przyjęło ludzkie ciało; t spraw, abyśmy wyzna
jąc, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i praw
dziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej
naturze. Przez naszego Pana.
WEZWANIE

Ant. Dzisiaj Bóg zstąpił na ziemię, / uwielbiajmy
Wcielone Słowo. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
H ymn

1 Dawnych proroków zapowiedź
W tym dniu wypełni się wreszcie:
Bóg między nami zamieszka,
Gdy Syna zrodzi Dziewica.
2 Ten, który włada wszechświatem
I Bóstwem równy jest Ojcu,
Przyszedł z miłości na ziemię,
By ciało przyjąć człowiecze.
3 Z Ducha Świętego poczęty
W przeczystym łonie Maryi,
Stał się nadzieją ludzkości
I odkupieniem grzeszników.
4 Chwała niech będzie na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
Łaska i pokój zbawionym
Przez Bożą wierność przymierzu. Amen.
P s a l m o d ia

ant. Gdy nadeszła pełnia czasu, * zesłał Bóg Sna
1
swego, zrodzonego z Niewiasty, / byśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo. (O. W. Alleluja.)
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Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi f
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: f
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
1 krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę
zagłady, |
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Gdy nadeszła pełnia czasu, / zesłał Bóg Syna
swego, zrodzonego z Niewiasty, / byśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Przychodząc na świat, mówi: * Boże, utworzy
łeś mi ciało: / Oto idę, abym spełniał wolę Twoją.
(O. W. Alleluja.)
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Psalm 19 A
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, f
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba |
i biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Ant. Przychodząc na świat, mówi: / Boże, utwo
rzyłeś mi ciało: / Oto idę, abym spełniał wolę Twoją.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. W tym się objawiła miłość Boga ku nam, *że zesłł
na świat swego Syna Jednorodzonego, / abyśmy życie mieli
dzięki Niemu. (O. W. Alleluja.)
Psalm 45
Z mego serca płynie piękne słowo, t
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, f
wdzięk się rozlewa na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan t
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
42 LG II
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Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, |
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
Wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Ant. W tym się objawiła miłość Boga ku nam, / że
zesłał na świat swego Syna Jednorodzonego, / abyśmy
życie mieli dzięki Niemu. (O. W. Alleluja.)
K. Słowo ciałem się stało. (O. W. Alleluja.)
w. I zamieszkało między nami. (O. W. Alleluja.)
I C zy t a n ie

Z Pierwszej Księgi Kronik

17, 1-15

Proroctwo o synu Dawida
Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do pro
roka Natana: „Oto ja mieszkam w pałacu cedrowym,
Arka zaś Przymierza Pańskiego pod zasłonami namiotu”.
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Natan powiedział do Dawida: „Uczyń wszystko, co za
mierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą”.
Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana na
stępujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi:
To mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie
mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywio
dłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem z namio
tu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem
z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów,
którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedy
kolwiek: «Dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedro
wego?»
A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida: «To
mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska, spośród
owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. I by
łem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem
przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę
największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu
ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na
swoim miejscu. Nie poruszy się on już i ludzie nikczemni
nie będą go już niszczyć jak dawniej, od czasów, kiedy
ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Poniżę
wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję
ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał
odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka
po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę
jego królowanie. On zbuduje Mi dom, a ja utwierdzę tron
jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem;
łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od
tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu
i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwier
dzony na wieki»”.
Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym
całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
R espo n so r iu m

por. Łk 1, 26-32

Anioł Gabriel f został posłany do Maryi Dziewicy,
poślubionej Józefowi, / i zwiastował Jej słowo. / Dziewica
W.
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zaś zatrwożyła się światłością. / Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga: * Oto poczniesz i po
rodzisz Dziecię, które będzie nazwane Synem Najwyż
szego. (O. W. Alleluja.)
K. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. w. Oto.
II C z y t a n i e
Z listu św. Leona Wielkiego, papieża
(List 28 do Flawiana, 3-4)
Tajemnica naszego pojednania
Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość,
wieczność w śmiertelność; dla uwolnienia zaś człowieka
od ciążącego na nim długu, natura nietykalna złączyła się
z naturą podległą cierpieniu. Sposób zbawienia odpo
wiadał naszemu położeniu: jeden i ten sam Pośrednik
między Bogiem i ludźmi; człowiek Jezus Chrystus, mógł
umrzeć jako człowiek i nie mógł umrzeć jako Bóg.
Tak więc w pełnej i doskonałej naturze prawdziwego
człowieka narodził się prawdziwy Bóg, cały w swoich
przymiotach Boskich i cały w naszych przymiotach ludz
kich. Naszymi zaś nazywamy te, które Stwórca powołał
w nas do istnienia na początku, i które przyjął Chrystus,
aby je naprawić.
Te bowiem, które sprowadził szatan, a zwiedziony
człowiek je przyjął, nie miały u Zbawiciela żadnego śladu.
A ponieważ nie miał udziału w słabościach ludzkich,
dlatego też nie był uczestnikiem naszych przestępstw.
Przyjął postać sługi bez zmazy grzechu; powiększając
to, co ludzkie, nie pomniejszył tego, co Boskie: wyniszcze
nie bowiem owo, przez które Niewidzialny stał się wi
dzialny, a Stwórca i Pan wszystkich rzeczy chciał być
jednym ze śmiertelnych, było okazaniem miłosierdzia,
a nie uszczerbkiem dla mocy. Tak więc ten, który będąc
Bogiem, uczynił człowieka, stał się człowiekiem, przyj
mując postać sługi.
Przychodzi więc do tej ziemskiej nędzy Syn Boży,
zstępując z tronu niebieskiego, nie opuszczając jednak
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Ojcowskiej chwały, zrodzony w nowym porządku, no
wym narodzeniem.
W nowym porządku, ponieważ będąc niewidzialnym
w swojej naturze, stał się widzialny w naszej; będąc nie
ogarniony, chciał, aby był objęty rozumem; trwając od
wiecznie, zaczął istnieć w czasie; Pan całego stworzenia
przyjął postać sługi, ukrywszy niezmierzoność swego
majestatu; Bóg, nie podlegający cierpieniu, nie uważał za
niegodne, aby stać się człowiekiem poddanym cierpie
niom i będąc nieśmiertelnym, poddać się prawom śmierci.
Ten bowiem, który jest prawdziwym Bogiem, jest
również prawdziwym człowiekiem i nie ma w tej jedności
żadnego kłamstwa, bo w tym zjednoczeniu razem istnieje
pokora człowieka i wielkość Bóstwa.
Jak bowiem Bóg nie zmienia się przez to, że okazuje
miłosierdzie, tak i człowiek nie przestaje być sobą przez
to, że jest wyniesiony. Każda bowiem z natur działa to, co
jest dla niej właściwe, w łączności z drugą; Słowo miano
wicie sprawia to, co jest Słowa, a ciało wykonuje to, co
należy do ciała. Pierwsze z nich jaśnieje cudami, drugie
podlega niesprawiedliwościom. I podobnie jak Słowo nie
traci chwały równej z Ojcem, tak i ciało nie opuszcza
natury naszego rodzaju.
Albowiem zawsze należy to podkreślać, że jest jeden
i ten sam prawdziwy Syn Boży i prawdziwy Syn Człowie
czy. Bóg przez to, że „na początku było Słowo, a Słowo
było u Boga, i Bogiem było Słowo”; człowiek przez to, że
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.
por. Łk 1, 31. 42
w. Dziewico Maryjo, f przyjmij słowo, które Bóg
Ci przekazuje za pośrednictwem anioła. / Oto poczniesz
i porodzisz Boga-Człowieka, * I będziesz nazwana Bło
gosławioną między wszystkimi niewiastami. (O. W. Al
leluja.)
K. Chociaż poczniesz Syna, pozostaniesz dziewicą.
Staniesz się brzemienna, ale będziesz na zawsze Matką
nienaruszoną. W. I będziesz.
R espo n so r iu m
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H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
Hymn

1 W promieniach zorzy zbawienia
Zwiastuje anioł Dziewicy,
Że już się spełnią proroctwa
I świat ogarnie wesele.
2 Bo Syn przedwieczny, zrodzony
Przez Ojca, Władcę wieczności,
Przechodzi czasu granice
I ziemską Matkę wybiera.
3 Przyjmując ciało człowiecze

Ofiarą stał się grzeszników,
By krwią niewinną oczyścić
Skalanych winą nędzarzy.
4 O Prawdo, dla nas wcielona,
Ukryta w świętej Dziewicy,
Niech czyste dusze Cię ujrzą,
Gdy je swym światłem napełnisz!
5 I Ty, coś w serca pokorze
Nazwała się służebnicą,
Chwalebna niebios Królowo,
Do Boga módl się za nami.
6 Niech Ciebie, Jezu zrodzony
Z nienaruszonej Dziewicy,
I Ojca z Duchem Najświętszym
Wysławia całe stworzenie. Amen.
1 ant. Posłał Bóg anioła Gabriela * do Maryi Dziewicy
poślubionej Józefowi. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami *
i błogosławiony owoc Twojego łona. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Dziewica poczęła mocą słowa * i pozostając
dziewicą, zrodziła Zbawiciela. (O. W. Alleluja.)

Jutrznia
C z y ta n ie

1319
F l p 2, 6-7

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzy
stał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się
podobnym do ludzi.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.
w. Zdrowaś. K. Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona. w. Pan. k . Chwała

Ojcu. w. Zdrowaś.
Okres Wielkanocny:

K. Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. *
Alleluja, alleluja, w. Zdrowaś. K. Błogosławiona jesteś

między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
w . Alleluja, alleluja, k. Chwała Ojcu. w . Zdrowaś.
Ant. do pieśni Zachariasza Bóg przez wielką swą
miłość, jaką nas ukochał, * zesłał swego Syna w ciele
podobnym do ciała grzesznego. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Obchodząc uroczystość Zwiastowania, czcimy początek
dzieła naszego zbawienia. Z radością więc skierujmy
do Boga wspólne błagania:
Niech Bogarodzica wstawia się za nami.
Spraw, Boże, abyśmy z radością przyjęli naszego Zba
wiciela,
jak Maryja Dziewica ochoczo przyjęła nowinę zwia
stowaną Jej przez anioła.
O dobry Ojcze, pamiętaj o nas i o wszystkich ludziach,
jak wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy.
Spraw, abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją wolą,
jak Maryja, nowa Ewa, posłusznie przyjęła Twoje
Boskie Słowo.
Niechaj Maryja wspomaga ubogich, podtrzymuje mało
dusznych, pociesza płaczących,
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niech modli się za lud, oręduje za duchowieństwem,
wstawia się za poświęconymi Bogu kobietami.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwiecz
ne Słowo przyjęło ludzkie ciało; t spraw, abyśmy wyzna
jąc, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i praw
dziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej
naturze. Przez naszego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA

Psalmodia dodatkowa, s. 1229.

Modlitwa przedpołudniowa
r-

Ant. Duch Święty zstąpił na Dziewicę Maryję, * która
pochodzi z rodu Jessego. (O. W. Alleluja.)
C z y ta n ie

E f 1, 9 -1 0

Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego po
stanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania
pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chry
stusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
K. Anioł Pański zwiastował Maryi. (O. W. Alleluja.)
w. I poczęła z Ducha Świętego. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwie Go
imieniem Emmanuel. (O. W. Alleluja.)
C z y ta n ie

1 J 4, 10

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
K. Oto ja służebnica Pańska. (O. W. Alleluja.)
w. Niech mi się stanie według twego słowa. (O. W.
Alleluja.)

II Nieszpory
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Modlitwa popołudniowa
Ant. Rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi * i On
sam będzie pokojem. (O. W. Alleluja.)
1 Tm 2, 5 -6 a
Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem
a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie
samego na okup za wszystkich.
K. Słowo ciałem się stało. (O. W. Alleluja.)
W. I zamieszkało między nami. (O. W. Alleluja.)

C z y ta n ie

M odlitwa jak w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
HYMN Witaj, G w iazdo morza, jak w Tekstach wspólnych
o Najśw. Maryi Pannic, s. 1550.
Albo H y m n

1 Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo
I zanim ziemia zawisła w przestworzach,
Istniało Słowo, zrodzone przez Ojca
Przed wszelkim czasem.
To Ono wszechświat stworzyło z niczego
I tchnęło ducha we wszystko, co żyje;
Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka
Wśród mrocznej nocy.
3 By zbawić wszystkich zgubionych przez grzechy
I marnotrawnych pogodzić z ich Ojcem,
Przyjęło ciało z wybranej przez siebie
Dziewiczej Matki.
4 O Słowo Boże, niech łaska Wcielenia
Objawi ludziom, że Twymi są braćmi;
Pozostań z nami i rozprosz ciemności
Człowieczej doli!
2

5

Niech Tobie, Słowo, i Ojcu Twojemu
Z płomiennym Duchem miłości i prawdy
Podzięka będzie i chwała na wieki
Za odkupienie. Amen.
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Ps a l m o d ia

1 ant. Anioł Pański zwiastował Maryi, * i poczęła
z Ducha Świętego. (O. W. Alleluja.)
Psalm 110, 1-5. 7
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: f
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.
Ant. Anioł Pański zwiastował Maryi, / i poczęła
z Ducha Świętego. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Nie lękaj się, Maryjo, * znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. / Oto poczniesz i porodzisz Syna, / który będzie
nazwany Synem Najwyższego. (O. W. Alleluja.)
Psalm 130
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.
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Pokładam nadzieję w Panu, f
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.
Ant. Nie lękaj się, Maryjo, / znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. / Oto poczniesz i porodzisz Syna, / który będzie
nazwany Synem Najwyższego. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Oto ja służebnica Pańska, * niech mi się staie
według twego słowa. (O. W. Alleluja.)
Pieśń
K o l i , llc-20
Z radością dziękujcie Ojcu, t
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności t
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
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Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała
Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Ant. Oto ja służebnica Pańska, / niech mi się stanie
według twego słowa. (O. W. Alleluja.)
1 J 1, 1-2
To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usły
szeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co
patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło
się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam
życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione.
C z y t a n ie

R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Wielki Post:

Słowo ciałem się stało * I zamieszkało między nami.
W. Słowo. K. Ono było na początku u Boga. W. I za
mieszkało. K. Chwała Ojcu. w. Słowo.
K.

Okres Wielkanocny:

Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. *
Alleluja, alleluja. W. Słowo. K. Ono było na początku
u Boga. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Słowo.
Ant. do pieśni Maryi Anioł Gabriel powiedział Ma
ryi: * Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, / bło
gosławiona jesteś między niewiastami. (O. W. Alleluja.)
K.

Prośby

Przedwieczny Ojciec przez swego anioła zwiastował dzi
siaj Maryi tajemnicę naszego zbawienia. Z ufnością
zanieśmy do Niego nasze prośby:
Udziel nam hojnie Twojej laski, Panie.
Ty wybrałeś Maryję Dziewicę, aby stała się Matką Twego
Syna,
zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują swojego
odkupienia.
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Ty przez usta Gabriela zwiastowałeś Maryi pokój i radość,
obdarz cały świat zbawieniem i prawdziwym pokojem.
Ty sprawiłeś, że za zgodą Twojej Służebnicy, mocą Du
cha Świętego Twe Słowo zamieszkało między nami,
przygotuj nasze serca, abyśmy tak przyjęli Chrystusa,
jak przyjęła Go Maryja.
Ty spoglądasz na pokornych i łaknących napełniasz
dobrami,
podnieś przygnębionych, wspieraj ubogich, utwierdź
konających.
Boże, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, Ty sam czynisz
cuda,
zbaw nas, gdy w dniu ostatecznym wskrzesisz
umarłych.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwiecz
ne Słowo przyjęło ludzkie ciało; f spraw, abyśmy wyzna
jąc, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i praw
dziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej
naturze. Przez naszego Pana.
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ŚW. DOBREGO ŁOTRA
W diecezji przemyskiej - Wspomnienie dodatkowe
Ukrzyżowany wraz zc Zbawicielem uwierzył w Niego, n a
wrócił się i otrzymał przebaczenie oraz obietnicę raju (Łk 23,
39-43). Krzyż, który dla pogan był zgorszeniem, jem u przyniósł
zbawienie.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
C z y t a n ie

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Homilia 1 O krzyżu i łotrze)
Dziś ze Mną będziesz w raju
„Dzisiaj - mówi Pan do złoczyńcy - będziesz ze Mną
w raju”. Zdumiewające to słowa. Zbawiciel ukrzyżowany,
przybity do drzewa gwoździami, obiecuje raj. Tak jest,
mówi Pan, poznaj moją moc na krzyżu.
Bo zaiste okrutny to był widok. I by odwrócić od
niego naszą uwagę, a dać nam poznać moc Ukrzyżowa
nego, Jezus czyni cud bardziej od innych świadczący
0 Jego mocy. Bo nawrócił złoczyńcę nie widokiem czło
wieka wskrzeszonego do życia, nie widokiem uciszonego
na rozkaz Pana morza i wiatru i nie na widok wyrzuca
nego szatana, ale uczynił to przybity do krzyża, obrzuca
ny obelgami i szyderstwem, znieważany i sponiewierany.
1 w tym ukazała się Jego moc wieloraka. Poruszył ziemię
i skruszył skały, i pociągnął ku sobie duszę złoczyńcy
twardszą od skały, przywrócił mu dobre imię i rzekł do
niego: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju.
Żaden władca by nie pozwolił złoczyńcy ani nikomu
ze swoich poddanych zasiąść przy swoim boku, gdy bierze
w posiadanie jedno ze swoich miast. Ale Chrystus tak
uczynił: wchodzi do świętej swojej ojczyzny i wraz z sobą
wprowadza tam złoczyńcę. A tak czyniąc, nie hańbi raju,
nie przynosi mu ujmy obecnością złoczyńcy. Wprost prze
ciwnie, zaszczyca tym raj, bo chwałą raju jest władca
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mogący uczynić złoczyńcę godnym takiego miejsca. Po
dobnie gdy wprowadza grzeszników i nierządnice do kró
lestwa niebios, nie umniejsza jego godności, ale ją po
większa, bo ukazuje, że On, Władca tego królestwa, po
siada moc, która może odmienić nierządnice i grzeszni
ków i uczynić ich godnymi tak wielkiego daru i wybrania.
Podziwiamy lekarza, i to tym więcej, gdy przywraca
zdrowie ludziom zdawałoby się nieuleczalnie chorym. Słu
sznie więc podziwu godnym jest Chrystus, gdy leczy rany,
dla których nie ma lekarstwa, a grzesznikowi i nierządni
cy tak całkowicie przywraca zdrowie duszy, że czyni ich
godnymi nieba.
RESPONSORIUM

Ł k 23, 4 1 -4 3

w. My cierpimy sprawiedliwie, t odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczy
nił. * Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa.
K. Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz
w raju. W. Jezu.
JU T R Z N IA

Ant. My cierpimy sprawiedliwie, * odbieramy bowiem
słuszną karę za nasze uczynki, / ale On nic złego nie
uczynił. / Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa.
Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz
sprawiedliwość grzesznikom, t pokornie Cię błagamy,
skłoń nas do prawdziwej pokuty, jak Jednorodzony Syn
Twój łaskawym wejrzeniem skruszył świętego Łotra *
i daj nam wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego
Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. Ukrzyżowany Jezus powiedział do łotra: * Z a
prawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

KWIECIEŃ
2 kwietnia
ŚW. FR AN C ISZK A Z PAULI, PUSTELNIKA
Wspomnienie dowolne
Franciszek urodził się w Kalabrii w roku 1416. Dał począ
tek zgromadzeniu pustelników, z których potem powstał Z akon
Braci Mniejszych (Minimów), zatwierdzony przez Stolicę Świętą
w roku 1506. Zm arł w Tours we Francji w roku 1507.
Teksty wspólne o zakonnikach, s. 1738.

GODZINA CZYTAŃ
II C z y t a n i e
List św. Franciszka z Pauli
(List z roku 1486)
Nawróćcie się szczerym sercem
Nasz Pan, Jezus Chrystus, który nagradza z naj
większą hojnością, niech wynagrodzi was za trudy.
Unikajcie zła, odpierajcie niebezpieczeństwa. My zaś
i wszyscy nasi bracia, chociaż niegodni, prosimy wytrwale
Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, a także Dzie
wicę i Matkę Maryję, aby nie opuszczali was w waszej
trosce o zbawienie duszy i ciała.
Natomiast was, bracia, gorąco zachęcam, abyście roz
tropnie i pilnie troszczyli się o zbawienie waszych dusz.
Śmierć jest pewna, życie krótkie, znika ono jak dym.
Dlatego skierujcie wasz umysł na mękę naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, który powodowany miłością względem
nas, zstąpił z nieba, aby nas odkupić; dla nas doznał On
wszelkich udręk duszy i ciała oraz nie wzbraniał się przed
żadnym cierpieniem. On sam dał nam przykład doskona
łej cierpliwości i miłości; trzeba więc, abyśmy i my okazy
wali cierpliwość w przeciwnościach.
Zaniechajcie nienawiści i niezgody; wystrzegajcie się
troskliwie ostrych słów, a gdyby zostały one wypowie
dziane, to niech te same usta, które zadały rany, od razu
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je zaleczą: tak więc przebaczajcie sobie wzajemnie, abyś
cie potem nie pamiętali o wyrządzonych krzywdach. Pa
mięć bowiem o krzywdzie jest niesprawiedliwością, dopeł
nieniem gniewu, podtrzymuje grzech, jest nienawiścią
sprawiedliwości, zardzewiałą strzałą, trucizną duszy, roz
trwonieniem cnót, robakiem umysłu, roztargnieniem w
modlitwie, odarciem próśb, które skierowane są do Boga,
pozbawieniem miłości, gwoździem tkwiącym w duszy,
nigdy nie usypiającą nieprawością, nigdy nie opuszczają
cym grzechem i codzienną śmiercią.
Kochajcie pokój, najdroższy skarb, jakiego można so
bie życzyć. Wiecie już, że nasze grzechy pobudzają Boga
do gniewu; trzeba więc, abyście pokutowali, żeby Bóg
miłosiernie wam przebaczył. To, co ukrywamy jako ludzie,
znane jest Bogu; nawracajcie się więc szczerym sercem.
Tak żyjcie, abyście zaskarbili sobie błogosławieństwo Pana
i aby pokój Boga Ojca był zawsze z wami.
2 Kor 4, 11. 16

R espo n so r iu m

w. My, którzy żyjemy, f ciągle jesteśmy wydawani na
śmierć z powodu Jezusa, * Aby życie Jezusa objawiło się
w naszym śmiertelnym ciele. (O. W. Alleluja.)
K. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrz
ny, to jednak ten, który jest wewnątrz, z dnia na dzień się
odnawia. W. Aby życie.
JU T R Z N IA

Ant. do pieśni Zachariasza Oto stoję u drzwi i koła
czę, * jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, / wejdę
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (O. W.
Alleluja.)
Modlitwa
Boże, który wywyższasz pokornych, Ty obdarzyłeś
chwałą wybranych świętego Franciszka z Pauli, t spraw,
abyśmy go naśladowali * i przez jego wstawiennictwo
osiągnęli nagrodę obiecaną pokornym. Przez naszego
Pana.
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4 kwietnia
N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Za nic uważam wszystkie swe
bogactwa, * jeżeli mam je poświęcić dla miłości. (O. W.
Alleluja.)
4 kwietnia
ŚW. IZYDORA,
BISKUPA I D O K T O R A KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Izydor urodził się w Sewilli około roku 560. Po śmierci ojca
zajął się nim jego brat, Leander. W roku 600 Izydor został
arcybiskupem Sewilli. Dbał o rozwój życia umysłowego i we
wnętrznego duchowieństwa. Zwoływał i przeprowadzał synody.
Zostawił bogatą spuściznę literacką. Zm arł w roku 636.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626, lub o do ktorach
Kościoła, s. 1657.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z ksiąg Sentencji św. Izydora, biskupa
(księga 3, 8-10)
Pisarz uczony w sprawach królestwa niebieskiego
Oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy czytaniem;
jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić
równocześnie; jeżeli nie, to lepiej modlić się, niż czytać.
Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często mo
dlić się i czytać. Albowiem, kiedy modlimy się, rozmawia
my z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg
mówi z nami.
Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważa
niu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury, to zaś, czego
nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie.
Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść:
wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca
człowieka od marności światowych i prowadzi do umi
łowania Boga.
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Przy czytaniu należy zwrócić uwagę na dwie sprawy:
najpierw, jak Pismo św. jest rozumiane, a następnie, jaka
wynika z niego korzyść lub jaką ma powagę. Wtedy
bowiem każdy będzie otwarty na rozumienie tego, co
czyta, a poza tym będzie zdolny do przekazania zdoby
tych wiadomości.
Gorliwy czytelnik będzie chętniejszy do wprowadze
nia w życie tego, co przeczytał, niż do zdobycia wiado
mości. Mniejsza jest bowiem kara za to, że się nie zna
tego, czego się pragnie, niż za niewypełnienie tego, co się
poznało. Podobnie jak czytając pragniemy się czegoś do
wiedzieć, tak wiedząc, że to, co przeczytaliśmy jest słuszne,
powinniśmy wprowadzić w czyn.
Sens Pisma św. można poznać tylko po nawiązaniu
z nim zażyłości przez czytanie, stosownie do tego, co jest
napisane: „Ceń mądrość, a czcią cię otoczy, okryje cię
sławą, gdy ją posiądziesz” .
Im bardziej ktoś wnika w słowa Pisma św., tym głęb
sze zdobywa z nich zrozumienie, tak jak ziemia, która im
lepiej jest uprawiana, tym obfitsze przynosi owoce.
Są ludzie, którzy posiadają łatwość pojmowania, ale
zaniedbują czytanie, przez co gardzą tym, czego mogli się
dowiedzieć przez lekturę. Inni natomiast odznaczają się
miłością do wiedzy, ale przeszkadza im tępota umysłu; ci
jednak przez wytrwałą lekturę dowiadują się o tym, czego
z powodu lenistwa nie wiedzą bardzo zdolni.
O
ile ten, kto powolny jest w przyswajaniu soie
wiadomości, otrzymuje nagrodę stosownie do swej dobrej
woli i włożonego wysiłku, to ów, kto otrzymane od Boga
zdolności marnuje, skazuje się na potępienie, ponieważ
gardzi darem, który otrzymał i grzeszy lenistwem.
Bez pomocy łaski, chociaż wiedza dochodzi do uszu,
nigdy nie dociera do serca; wprawdzie dźwięczy na ze
wnątrz, ale niczego nie osiągnie wewnątrz. Słowo Boże,
które dotarło do uszu, wtedy dopiero dociera do głębin
serca, kiedy Boża łaska porusza wewnątrz duszę, aby je
zrozumiała.
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5 kwietnia

Mt 13, 52; Prz 14, 33
W. Każdy uczony w Piśmie, f który stał się uczniem
królestwa niebieskiego, * Podobny jest do ojca rodziny, /
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
(O. W. Alleluja.)
K. W sercu rozumnego jest mądrość, będzie pouczał
nieumiejętnych, w. Podobny jest.
R e spo n so r iu m

JU T R Z N IA
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkowe:

Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, *
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, / będą świecić
jak gwiazdy na wieki.
Modlitwa
Boże, wieczna Mądrości, Ty dałeś nam świętego Izy
dora jako nauczyciela wiary, f wysłuchaj prośby, które
zanosimy w dniu jego wspomnienia, * i za jego wstawien
nictwem otaczaj swój Kościół opieką. Przez naszego
Pana.
N IE S Z P O R Y
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkowe:
r'

Ant. Święty Izydorze, * znakomity nauczycielu wia
ry, światło Kościoła, / miłośniku Bożego prawa, / módl
się za nami do Jezusa Chrystusa.
5 kwietnia
ŚW. W IN C EN TEG O FERRERIUSZA,

KAPŁANA
Wspomnienie dowolne
Wincenty urodził się w Walencji w Hiszpanii w roku 1350.
Wstąpił do zakonu dominikanów. Jako wędrowny kaznodzieja
bronił prawdziwej wiary i nawoływał do popraw y obyczajów.
Zm arł w Vannes we Francji w roku 1419.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
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GODZINA CZYTAŃ
II

C z y t a n ie

Z traktatu św. Wincentego Ferreriusza, kapłana, O życiu
duchowym
(rozdz. 13)
Spos()h głoszenia kazań
W kazaniach i zachętach, nawet dla wyjaśnienia spraw
szczegółowych, posługuj się językiem prostym i mową
zwykłą; jeżeli to jest możliwe, posługuj się przykładami,
aby każdy grzesznik, obciążony tym właśnie grzechem,
poczuł się wstrząśnięty, jakbyś tylko do niego przemawiał.
Niech to będzie widoczne, że słowa nie pochodzą z duszy
pysznej lub oburzonej, ale wypływają z życzliwego serca
i ojcowskiej dobroci, która współczuje grzeszącym sy
nom, pogrążonym w wielkiej niemocy i ogromnej prze
paści oraz stara się wydobyć ich, uwolnić i ustrzec jak
matka, cieszy się również ich powodzeniem i spodziewaną
chwałą niebieską.
Taki bowiem sposób postępowania okazywał się zwy
czajnie owocny dla słuchających. Ogólne natomiast mówie
nie o cnotach i wadach robi na słuchaczach małe wrażenie.
Zawsze okazuj wewnętrzną życzliwość także przy spo
wiedzi, zarówno gdy delikatnie pocieszasz małodusznych,
jak i karcisz zatwardziałych, aby grzesznik odczuwał, że
słowa twoje wypływają z czystej miłości. Dlatego słowa
nacechowane życzliwością i słodyczą niech zawsze uprze
dzają słowa karcące.
Ty tedy, jeśli pragniesz być pożyteczny dla dusz bliź
nich, najpierw zwróć się do Boga całym sercem i proś Go
o to pokornie, aby obdarzył cię tą miłością, w której
mieści się pełnia cnót, dzięki której mógłbyś dokonać
tego, co pragniesz.
RESPONSORIUM

2 T m 4, 2; D z 26, 20

Głoś naukę, | nastawaj w porę, nie w porę, / w razie
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, * Z całą
cierpliwością i nauką. (O. W. Alleluja.)
W.
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K. Nawoływałem pogan, aby pokutowali i nawrócili
się do Boga.
W. Z całą cierpliwością i nauką.

JUTRZNIA
W okresie Wielkiego Postu jako wspomnienie dodatkowe:

Ant. To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca wa
szego, / który przez was mówi.
Modlitwa
Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego, kapłana, na
głosiciela Ewangelii, f aby przygotował ludzi na przyjście
Chrystusa jako sędziego, * pozwól nam z radością oglą
dać w niebie Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.

NIESZPORY
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkowe:

Ant. Stałem się wszystkim dla wszystkich, * aby
wszystkich ocalić.
7 kwietnia
ŚW. JA N A CHRZCICIELA DE LA SALLE,
KAPŁANA
Wspomnienie obowiązkowe
Jan urodził się w Reims we Francji w roku 1651. Wyświę
cony na kapłana oddał się całkowicie wychowaniu młodzieży,
zakładając szkoły dla ubogich. Aby zapewnić tym szkołom
nauczycieli, założył zgromadzenie braci szkół chrześcijańskich,
którego był pierwszym przełożonym. Wiele wycierpiał od zwo
lenników tradycyjnych m etod nauczania i wychowania. Zm arł
w Rouen w roku 1719.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626, lub o wychowawcach,
s. 1749.

7

kwietnia
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G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II

C z y ta n ie

Z Rozważań św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana
(Rozważanie 201)
Niech was przynagla miłość Chrystusa
Rozważcie, co mówi apostoł Paweł, mianowicie, że
Bóg ustanowił w Kościele apostołów, proroków i nauczy
cieli, a przekonacie się, że i wasze posługiwanie zostało
wam powierzone właśnie przez Boga. Świadectwo o tym
daje wam ten sam Święty, kiedy mówi, że różne są po
sługiwania i różne są działania, a ten sam Duch Święty
objawia się w poszczególnych tego rodzaju darach dla
dobra wspólnego, to jest dla dobra Kościoła.
Nie powinniście więc mieć wątpliwości, że przekazana
wam taka łaska, mianowicie wezwanie do kształcenia
chłopców, głoszenia im Ewangelii, wychowywania ich
w duchu religijnym, jest wielkim darem Boga, który was
powołał do tego świętego urzędu.
Niech chłopcy, którzy są powierzeni waszej trosce,
widzą w całym waszym nauczaniu, że jesteście sługami
Bożymi, którzy wykonują zlecony im urząd w nieobłudnej miłości i prawdziwej troskliwości. Ponadto z waszym
urzędem powinna was łączyć nie tylko świadomość, że
jesteście sługami Boga, ale także Jezusa Chrystusa i Koś
cioła.
Mówi o tym św. Paweł, przypominając, że sługami
Chrystusa są wszyscy, którzy głoszą Ewangelię i którzy
list dyktowany przez Chrystusa piszą nie atramentem,
lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych,
ale na tablicach cielesnych, którymi są serca chłopców.
Dlatego niech miłość Boża przynagla was, bo Jezus Chry
stusa umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli nie dla
siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwych
wstał. Wasi więc uczniowie, powodowani waszą pilnością
i troskliwością, niech to odczuwają, że przez was prze
mawia niejako Bóg, ponieważ spełniacie posłannictwo
w imieniu Chrystusa.
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Trzeba ponadto, abyście pokazali Kościołowi, jaką
pałacie względem niego miłością i dostarczyli mu dowo
dów waszej troskliwości. Albowiem trudzicie się z powo
du Kościoła, który jest Ciałem Jezusa Chrystusa. Waszą
więc gorliwością pokażcie, że ukochaliście tych, których
wam powierzył Chrystus, tak jak On ukochał Kościół.
Dokładajcie starań, aby chłopcy naprawdę weszli
w strukturę tej świątyni i do tego zdążali, aby kiedyś mogli
godnie stanąć przed trybunałem Jezusa Chrystusa, pełni
chwały, nie mający zmazy ani zmarszczki, czy też czegoś
podobnego. W czasach ostatecznych niech okaże się, że
obfitują oni w łaskę Bożą, którą obdarzył ich Bóg,
udzielający im pomocy w nauce, a wam w ich nauczaniu
i wychowywaniu, aby dostąpili dziedzictwa w królestwie
Boga i Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Mk 10, 13-14. 16
W. Przynosili Jezusowi dzieci, f żeby ich dotknął, / lecz
uczniowie szorstko zabraniali im tego. / A Jezus widząc to
rzekł do nich: * Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy kró
lestwo Boże. (O. W. Alleluja.)
K. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił
je. w. Pozwólcie.
R espo n so r iu m

JU T R Z N IA
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkowe:

Ant. Ten, kto jest miłosierny, * poucza i prowadzi
uczniów, / jak dobry pasterz swoje owce.
Modlitwa
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela de
la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia, f
wzbudź w swoim Kościele wychowawców, * którzy z
całym oddaniem będą wychowywać młodzież na dobrych
ludzi i prawdziwych chrześcijan. Przez naszego Pana.
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N IE S Z P O R Y
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkowe:

Ant. Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, * do
takich bowiem należy królestwo niebieskie.
13 kwietnia
ŚW. M A R C IN A I, PAPIEŻA I M Ę C Z E N N IK A
Wspomnienie dowolne
M arcin urodził się w Todi, w Umbrii. Był kapłanem K oś
cioła rzymskiego, a w roku 649 został wybrany papieżem. W tym
samym roku zwołał sobór, na którym zostali potępieni monoteleci. W roku 653 został uwięziony przez cesarza K on stanty 
na II i przewieziony do K onstantynopola. Wycierpiał wiele.
Z m arł na wygnaniu w Chersonezie w roku 656.
Teksty wspólne o jednym męczenniku, s. 1601, lub o paste
rzach, s. 1626.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
II C z y t a n i e

List św. Marcina I, papieża i męczennika
(List 17)
Pan jest blisko, czego miałbym się lękać?
Pisząc list, zawsze bardzo pragnę pocieszyć was, bracia,
i uspokoić w waszej trosce o mnie, a wraz z wami wszyst
kich świętych i naszych przyjaciół, którzy starają się o mnie
dla imienia Pana. Także teraz piszę wam o tym, co mnie
trapi. Mówię prawdę w imię Chrystusa, naszego Boga.
Odsunięty bowiem od wszelkiego zamętu światowego
i wygnany z powodu moich grzechów, jestem pozbawiony
nawet radości z życia. Ponieważ ci, którzy mieszkają w tej
okolicy, wszyscy są poganami, dlatego obyczaje pogańskie
przejęli również ci, którzy, jak wiadomo, tu przybyli; nie
mają oni zupełnie żadnej miłości, którą często ujawnia na
tura ludzka przez współczucie nawet wśród samych pogan.
Dziwiłem się i nadal się dziwię obojętności i brakowi
współczucia u wszystkich, którzy kiedyś byli związani ze
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mną, moich przyjaciół i bliskich. Zapomnieli oni zupełnie
0 moim nieszczęściu i nie chcą nawet wiedzieć, w jakiej sy
tuacji się znajduję, czy jestem jeszcze na ziemi, czy już nie.
Jak myślisz, z jakim sumieniem mam stanąć przed
trybunałem Chrystusa, skoro wtedy wszyscy ludzie, któ
rzy utworzeni są z tej samej masy i gliny będą oskarżać
1zdawać sprawozdanie? Jaka bojażń ogarnęła ludzi, że nie
wypełniają przykazań Bożych, albo lęk, gdzie go być nie
powinno? Czy z powodu odłączenia tak bardzo panują
nade mną złe duchy? A może okazałem się wrogiem dla
całej społeczności Kościoła i jej przeciwnikiem?
Jednakże Bóg, który pragnie, aby wszyscy ludzie zo
stali zbawieni i doszli do poznania prawdy, za wsta
wiennictwem świętego Piotra niech utwierdzi ich serca
w prawdziwej wierze i umocni przeciw wszelkiemu here
tykowi i przeciwnikowi naszego Kościoła; niech zwła
szcza niewzruszonym strzeże tego pasterza, który obecnie
im przewodzi. Oby nie odstępując zupełnie od niego w ni
czym i nie odchylając się oraz nie opuszczając tego, co
w obliczu Pana i Jego świętych aniołów wyznali na piśmie,
aż do spraw najdrobniejszych, otrzymali z rąk naszego
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, razem ze mną nie
godnym, koronę sprawiedliwości za prawdziwą wiarę.
Natomiast o to marne moje ciało troszczył się będzie
sam Pan tak, jak się Mu to spodoba, czy to w nieustan
nych utrapieniach, czy też w odrobinie wytchnienia. Pan
bowiem jest blisko, o cóż zatem mam się troszczyć? Po
kładam nadzieję w Jego miłosierdziu, że nie będzie zwle
kał i jak przyrzekł, położy kres mojemu losowi.
Pozdrówcie waszych bliskich i wszystkich, którzy
z miłości ku Bogu współczuli w moich cierpieniach. Bóg
najwyższy niech was chroni swoją wszechmocną ręką od
wszelkiej pokusy i zachowa dla swego królestwa.
R e s p o n s o r iu m

2 T m 4, 7-8; F l p 3, 8 -10

W. W dobrych zawodach wystąpiłem, f bieg ukończy

łem, wiarę zachowałem, * Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości. (O. W. Alleluja.)
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K. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą

wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpie
niach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmier
ci, dojdę do zmartwychwstania. W. Na ostatek.
JU T R Z N IA
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkowe:

Ant. Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, *
zachowa je na życie wieczne.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święty M ar
cin, papież i męczennik, oparł się groźbom i przemocy, t
spraw, abyśmy z nieugiętą stałością znosili wszystkie
przeciwności ze strony świata. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y
W okresie Wielkiego Postu jak o wspomnienie dodatkow e:

Ant. Mieszkaniem świętych jest królestwo niebieskie, *
i tam mają odpoczynek wieczny.
21 kwietnia
ŚW. ANZELM A,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Anzelm urodził się w roku 1033 w Aosta w Piemoncie. W stą
pił do benedyktynów w Le Bec (dzisiejsza Francja), gdzie potem
został opatem. Wykładał współbraciom nauki teologiczne, postę
pując jednocześnie szybko na drodze doskonałości. W roku 1093
wybrano go arcybiskupem Canterbury w Anglii. Mężny bojownik
o wolność Kościoła dwa razy skazany był na wygnanie. Wielki
uczony, zwany ojcem scholastyki, napisał wiele cennych dzieł asce
tycznych, dogmatycznych i homiletycznych. Zmarł w roku 1109.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626, lub o d o k to rach
Kościoła, s. 1657.
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G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z dzieła Proslogion św. Anzelma, biskupa
(rozdz. 14. 16. 26)
Obym Cię poznał, obym Cię ukochał,
abym mógł Tobą się cieszyć
Czy znalazłaś, moja duszo, to, czego szukałaś? Szukałaś
Boga i poznałaś, że On jest czymś najwyższym spośród
wszystkich bytów, które istnieją, od którego nic lepszego
nie można sobie wyobrazić; On jest samym życiem, świa
tłem, mądrością, dobrocią, wieczną szczęśliwością i błogo
sławioną wiecznością; On jest wszędzie i zawsze.
Panic, Boże mój, Stwórco i Odnowicielu mój, powiedz
mojej spragnionej duszy, co jest innego niż to, co widzi, aby
po prostu widziała to, czego pragnie. Wysila się, aby
więcej widziała i nic nie widzi więcej, poza tym, co widzi,
jak tylko ciemności. Co więcej, nie widzi ciemności, któ
rych nie ma w Tobie, lecz dostrzega, że ona nie może
więcej widzieć z powodu własnych ciemności.
Zaiste, Panie, mieszkasz w niedostępnej światłości i nie
ma niczego, co mogłoby tę światłość przeniknąć, aby tam
Ciebie zobaczyć. Prawdziwie przeto nie widzę jej, ponieważ
jest zbyt wielka; jednak cokolwiek dostrzegam, widzę dzięki
niej, tak jak słabe oko, które to, co widzi, widzi dzięki
światłu słońca, którego nie może dostrzec w samym słońcu.
Mój umysł nie może ogarnąć takiej światłości; zbyt
ona jaśnieje, nie pojmuje jej, także oko mojej duszy nie
potrafi długo w nią się wpatrywać. Oślepia ona blaskiem,
przytłacza ogromem, zalewa bezmiarem, przestrzenią
wprawia w zamieszanie.
O najwyższa i niedostępna Światłości! O całkowita
i błogosławiona Prawdo, jakże daleko jesteś ode mnie, któ
ry jestem tak blisko Ciebie! Jakże jesteś odległa od mojego
spojrzenia, który jestem tak bliski Twojemu spojrzeniu!
Wszędzie jesteś obecna cała, a nie widzę Cię. W Tobie
poruszam się i w Tobie jestem, nie mogę jednak zbliżyć się
do Ciebie. Jesteś we mnie i wokół mnie, a nie czuję Cię.
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Proszę, Boże, niech Cię poznam, niech Cię ukocham,
abym mógł Tobą się cieszyć. A jeśli nie mogę tego osią
gnąć w stopniu doskonałym w tym życiu, to niech przy
najmniej postępuję w tym poznaniu z dnia na dzień, aż
nadejdzie czas pełnego poznania; niech pogłębia się we
mnie znajomość Ciebie, pełna stanie się tam w niebie;
niech wzrasta moja miłość ku Tobie, a tam stanie się
pełna, aby tu na ziemi radość moja była wielka w nadziei,
a tam była pełna przez posiadanie Ciebie.
Panie, przez Syna Twego nakazujesz, owszem radzisz
prosić i obiecujesz sprawić, że radość nasza będzie pełna.
Proszę, Panie, o to, co radzisz, przez naszego niezwykłe
go doradcę: obym otrzymał, co obiecujesz przez Twoją
prawdomówność, aby radość moja była pełna. Prawdo
mówny Boże, proszę; niech otrzymam, aby moja radość
była pełna.
Tymczasem niech to rozważa moja myśl i mówi o tym
mój język. Niech kocha to moje serce i mówią na ten
temat moje usta. Niech pragnie tego moja dusza, niech
łaknie tego moje ciało, niech pożąda tego cała moja isto
ta, aż wejdę do radości Pana, który jest Trójcą i jednym
Bogiem, błogosławiony na wieki. Amen.
R e spo n so r iu m

w. Święty Anzelm, f znakomity doktor Kościoła,
uczeń Lanfranka i umiłowany ojciec mnichów, / powo
łany do godności biskupiej, * Walczył gorliwie o wolność
Kościoła świętego. / Alleluja.
K. Nieugięcie twierdził, że Kościół nie jest niewolnicą,
lecz wolną oblubienicą Chrystusa. W. Walczył gorliwie.

JUTRZNIA
H ymn

1 Niezłomny prawdy obrońco,
Kościoła cenna ozdobo,
Pasterzu dbały o trzodę
I święty Boga świętością.
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2 Poznałeś zdolność umysłu
Do prawdy wiecznej zgłębiania
I jasno głosisz swym uczniom,
Że wiara szuka rozumu.
3 Wyznajesz Bóstwo Chrystusa,
Lecz brata widzisz w Nim swego,
Przylgnąłeś sercem do Pana,
Znajdując pełnię mądrości.
4 Najświętszej Trójcy cześć, chwałę
Niech cały wszechświat wyznaje,
A ludziom pokój na ziemi
I radość Paschy wieczystej. Amen.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś świętemu Anzelmowi, biskupowi, od
krywać i rozgłaszać głębie Twojej mądrości, t spraw, aby
wiara przyszła z pomocą naszemu rozumowi, * a serca
umiłowały prawdy, które podałeś nam do wierzenia.
Przez naszego Pana.
Również 21 kwietnia
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ
W archidiecezji w Lubaczowie - Święto
W bazylice katedralnej - Uroczystość
Król Polski, Kazimierz Wielki, rozpoczął budowę kościoła
we Lwowie. Kontynuowali to dzieło: książę Władysław Opolczyk i bł. Jak ub Strzemię, arcybiskup halicki. W roku 1405
kościół został poświęcony pod wezwaniem Wniebowzięcia NM P.
W krótce przeniesiono do niego siedzibę metropolitów. Za sta
raniem króla W ładysława Jagiełły powołano kapitułę m etro po 
litalną. Dnia 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz złożył przed
czczonym w katedrze wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny
ślubowanie i wybrał Ją na Patronkę Królestwa. Św. Pius X,
papież, przyznał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

23 kwietnia

ŚW. WOJCIECHA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA
Głównego patrona Polski
Uroczystość
Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego
rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu
waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę.
W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjona
rzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie
zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczy
wają w katedrze gnieźnieńskiej.

I NIESZPORY
H ymn

1 Mężny pasterzu, wielki męczenniku,
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie,
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane
W dniu twego święta.
2 Już od młodości Bogu się oddałeś,
Aby dla wiary cierpieć i pracować,
Niosąc cierpliwie brzemię przeciwności
Wciąż nadchodzących.
3 Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy,
Sercem radosnym chwalą cię Polacy,
Węgrzy z wdzięcznością zowią ciebie światła
Nauczycielem.
4 Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby,
Wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych,
Bądź nam obrońcą i orędownikiem
W każdej godzinie.
5 Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie,
Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca;
Krwi twojej posiew niechaj wyda plony
Wiecznie trwające.
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6 Cześć i majestat Ojcu i Synowi,
Który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał,
Wierny zaś słowu swojej obietnicy
Daje nam Ducha. Amen.
1 ant. Przychodzę z kraju Polan, * aby wam głosić
zbawienie, / jako sługa Tego, który stworzył niebo i zie
mię. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o jednym męczenniku
w Okresie Wielkanocnym, s. 1597.

2 ant. Święty Wojciech zawołał: * Przychodzę do was,

abyście poznali swego Stwórcę / i obmyci w zdroju zba
wienia, / stali się wyznawcami Chrystusa. / Alleluja.
3 ant. Panie mój, * będę Cię miłował tym goręcej, / im
lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mimo mej słabości. /
Alleluja.
C z y ta n ie

F lp 1, 20b-24

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez
życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chry
stus, a umrzeć - to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla
mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powie
dzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść,
a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś
w ciele, to bardziej dla was konieczne.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Święci i sprawiedliwi, weselcie się w Panu. * Allelu

ja, alleluja. W. Święci. K. Bóg was wybrał na swoje dzie
dzictwo. w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Święci.
Ant. do pieśni Maryi Wojciech głosił Ewangelię wielu
narodom * i przelał krew za Chrystusa, / a teraz z Nim
zjednoczony raduje się na wieki. / Alleluja.
Prośby

Oddając cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski,
skierujmy nasze prośby do zmartwychwstałego Chry
stusa i wołajmy do Niego:
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Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, Ty przelałeś swoją krew nowego i wiecznego
Przymierza na odpuszczenie grzechów,
daj, aby Twój Kościół nieustannie się odradzał mocą
tej ofiary.
Chryste, Ty nas umiłowałeś i wydałeś za nas samego siebie,
bądź mocą i nadzieją tych, którzy dla Twego imienia
oddają swoje życie.
Chryste, Ty dałeś świętemu Wojciechowi głosić na na
szych ziemiach prawdziwą wiarę,
daj nam w tej wierze żyć i w niej wytrwać do końca.
Chryste, Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę
uczniów i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicie
lami Twojej Ewangelii.
Chryste, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię
i wszystkich ludzi obdarzyłeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego
imienia przez nauczanie“i chwalebne męczeństwo święte
go Wojciecha, biskupa; t spraw, prosimy, aby ten, który
na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za
nami w niebie. Przez naszego Pana.
W E Z W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / obchodząc uro
czystość świętego Wojciecha. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
H ym

n

1 Człowieku Boży, który niosłeś płomień
Prawdziwej wiary pogańskim narodom,
Niech twoja wielkość dzisiaj się ukaże
Całemu światu.
43 LG II
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2 Wśród udręk duszy i niezrozumienia,
Palony żarem wewnętrznej rozterki,
Szukałeś Boga idąc drogą krzyża
Za swoim Mistrzem.
3 Pasterzu owiec, które cię nie chciały,
Odszedłeś od nich wzgardzony i cichy,
Składając siebie Panu na ofiarę
Za ich zbawienie.
4 Bo jeśli ziarno w ziemię nie upadnie,
Zostaje samo, lecz kiedy obumfze,
Znajduje życie i przynosi plony
W stokrotnych kłosach.
5 Niech Bogu w Trójcy będzie wieczna chwała
Za radość Paschy i łaskę obmycia,
A Wojciechowi cześć za krew przelaną
Na naszej ziemi. Amen.
Antyfony, psalmy i werset z Tekstów wspólnych o jednym
męczenniku w Okresie Wielkanocnym, s. 1603.
I C z y ta n ie

Z Dziejów Apostolskich

20, 17-36

Pożegnanie Pawia ze starszymi Kościoła w Efezie
Z Miletu Paweł posłał do Efezu i wezwał starszych
Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich:
„Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili,
w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą po
korą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z po
wodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórz
liwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem
i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując za
równo Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga
i do wiary w Pana naszego Jezusa.
A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozo
limy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że
czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie
Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię
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sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwa
nia, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świa
dectwo o Ewangelii łaski Bożej.
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze
głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświad
czam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie
uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli
Bożej.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym
Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali
Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że
po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie
oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną
ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pocią
gnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że
przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami
upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i sło
wu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze
wszystkimi świętymi.
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej.
Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich
towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pra
cując trzeba wspierać słabych i pamiętać o ‘słowach Pana
Jezusa, który powiedział: «Więcej szczęścia jest w dawa
niu aniżeli w braniu»” . Po tych słowach upadł na kolana
i modlił się razem ze wszystkimi.
R espo n so r iu m

w. Jak wspaniale f jaśnieje w świętym Wojciechu ła
ska Boża; / zarówno w młodości, jak w pełnieniu posługi
kapłańskiej, / przypieczętowanej chwalebnym męczeń
stwem, * Stał się darem miłym Bogu. / Alleluja.
K. Jako chłopiec został ofiarowany Panu, jako pasterz
połączył swe trudy ze zbawczym dziełem Chrystusa, jako
męczennik przelał krew za wiarę. w. Stał się darem.
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II C z y t a n i e
Z Żywota świętego Wojciecha, napisanego przez Jana
Kanapariusza
Cóż piękniejszego nad poświęcenie życia Jezusowi
Już przy różowym brzasku dzień wstawał, gdy oni
w dalszą ruszyli drogę, śpiewaniem psalmów skracając ją
sobie i ciągle wzywając Chrystusa, słodką radość życia.
Minąwszy knieje i ostępy dzikich zwierząt, około połud
nia wyszli na polanę. Tam podczas Mszy odprawianej
przez Gaudentego święty mnich przyjął Komunię świętą,
a po niej, aby ulżyć zmęczeniu spowodowanemu wędrów
ką, posilił się nieco. I wypowiedziawszy jeden werset oraz
następny psalm, wstał z murawy i zaledwie odszedł na
odległość rzutu kamieniem lub wypuszczonej strzały, siadł
na ziemi. Tu zmorzył go sen; a ponieważ znużony był
długą podróżą, więc całą mocą ogarnął go senny spo
czynek.
W końcu, gdy wszyscy spali, nadbiegli wściekli po
ganie, rzucili się na nich z wielką gwałtownością i skrępowali wszystkich. Święty Wojciech zaś, stojąc naprzeciw
Gaudentego i drugiego brata związanego, rzekł: „Bracia,
nie smućcie się! Wiecie, że cierpimy to dla imienia Pana,
którego doskonałość ponad wszystkie cnoty, piękność po
nad wszelkie osoby, potęga niewypowiedziana, dobroć
nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniej
szego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezuso
wi?” Z rozwścieczonej zgrai wyskoczył zapalczywy Sicco
i z całych sił wywijając ogromnym oszczepem, przebił na
wskroś jego serce. Będąc bowiem ofiarnikiem bożków
i przywódcą bandy, z obowiązku niejako pierwszą zadał
ranę. Następnie zbiegli się wszyscy i wielokrotnie go ra
niąc nasycali swój gniew.
Płynie czerwona krew z ran po obu bokach; on stoi
modląc się z oczyma i rękami wzniesionymi ku niebu.
Tryska obficie szkarłatny strumień, a po wyjęciu włóczni
rozwiera się siedem ogromnych ran. Wojciech wyciąga
uwolnione z więzów ręce na krzyż i pokorne modły śle do
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Pana o swoje i prześladowców zbawienie. W ten sposób ta
święta dusza ulatuje ze swego więzienia; tak to szlachetne
ciało, wyciągnięte na kształt krzyża, bierze ziemię w po
siadanie, tak też skutkiem wielkiego upływu krwi wyzio
nąwszy ducha, w krainie szczęścia rozkoszuje się wreszcie
najdroższym zawsze Chrystusem! O, jak święty i błogo
sławiony to mąż, na którego obliczu zawsze jaśniał blask
anielski, w którego sercu zawsze Chrystus przemieszki
wał. Jak pobożny i wszelkiej czci najgodniejszy: wtedy
rękoma i całym ciałem objął krzyż, którego zawsze pra
gnął i w duszy swej nosił.
Umęczon był zaś Wojciech, święty i pełen chwały mę
czennik Chrystusa, 23 kwietnia, i to w piątek; stało się tak
oczywiście dlatego, aby w tym samym dniu, w którym
nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał za człowieka, także ten
człowiek cierpiał dla swego Boga. Jego jest miłosierdzie
po wiek wieków, cześć, chwała i panowanie na wieki
wieków. Amen.
R espo n so r iu m

w. Siedmioma darami t ubogacił cię Chrystus, *
Z wielką mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego. /
Alleluja.
K. Teraz obejmij upragnionego Chrystusa, przeszyty
na Jego cześć siedmioma grotami, w. Z wielką mocą.
H Y M N Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JU T R Z N IA
H ym n

1 Już dzień jaśnieje szczęśliwy,
Chwalebny męką Wojciecha,
Co blaskiem słońce przewyższa
I zbliża niebo do ziemi.
2 O witaj, mężu dostojny,
Pomiędzy niebian chórami,
Wysłuchaj nasze modlitwy
I Boga z nami uwielbiaj!
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3 Zasiałeś ziarno cierpieniem
I mocą krwi twojej wzeszło,
Niech w świetle Ojca dojrzewa,
By nim się Kościół radował.
4 Gdy Bogu chwałę oddając
Sławimy ciebie, Wojciechu,
Dopomóż iść Twoim śladem,
By z tobą cieszyć się w niebie.
5 Niech Ojcu z Synem i Duchem
Na wieki będzie podzięka
Za śmierć męczeńską pasterza
I opiekuna Ojczyzny. Amen.
1 ant. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, * do
Ciebie lgnie moja dusza. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Błogosławmy Boga razem z Wojciechem, *

który chwali Go w wieczności. / Alleluja.
3 ant. Śpiewajmy pieśń nową Panu, * który uwieńczył
Wojciecha zwycięstwem. / Alleluja.
Czy tanie

Flp 1, 27-28a

Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej,
abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc
z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym
duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewan
gelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom.
R espcnsorium k r ó t k ie

Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. *
Alleluja, alleluja, w . Głoście wśród narodów. K. Zwia
stujcie Jego cuda wszystkim ludom. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Głoście wśród narodów.
Ant. do pieśni Zachariasza Przez zasługi świętego
Wojciecha * wysłuchaj nas, Chryste, / i za jego wsta
wiennictwem przyjdź nam z pomocą. / Alleluja.
K.

II Nieszpory
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P ro śby

Uwielbiajmy Chrystusa, Zwycięzcę śmierci i Dawcę życia,
i prośmy Go z ufnością:
Przez krew Twoich męczenników wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, Ty umarłeś na krzyżu, aby rozproszone dzieci
Boże zgromadzić w jedno,
zachowaj Kościół święty w jedności i uświęć go
w prawdzie.
Chryste, Twoi męczennicy trwali w wierze aż do śmierci,
utwierdź naszą wiarę.
Chryste, Ty sprawiłeś, że święty Wojciech poświęcił Tobie
całe swoje życie,
pomóż nam trwać przy Tobie we wszystkich trudach
i cierpieniach.
Chryste, Ty sam jesteś nagrodą Twoich wiernych,
spraw, abyśmy z oddaniem służyli Tobie i miłowali
Ciebie nade wszystko.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego
imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego
Wojciecha, biskupa; t spraw, prosimy, aby ten, który na
ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za
nami w niebie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Psalmodia dodatkowa, s. 1229.
Antyfona, czytanie i werset z Tekstów wspólnych o jednym
męczenniku w Okresie Wielkanocnym, s. 1615.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II N IE S Z P O R Y
H YM N Mężny pasterzu, jak w I Nieszporach, s. 1343.

1 ant. Płynie czerwona krew z ran po obu bokach,*
Wojciech modli się z oczyma wzniesionymi ku niebu.
Alleluja.
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Psalmy z Tekstów wspólnych o jednym męczenniku, s. 1618.

2 ant. Tryska obficie szkarłatny strumień, * a po wyję

ciu włóczni rozwiera się siedem ogromnych ran. / Alleluja.
3 ant. Wojciech wyciąga na kształt krzyża * uwolnione

z więzów ręce / i pokorne modły śle do Pana / o swoje
i prześladowców zbawienie. / Alleluja.
Czytanie

Flp 1, 29-30

Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie
tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro
toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej
u mnie teraz słyszycie.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Boga. *
Alleluja, alleluja. W. Zajaśnieją. K. Radować się będą
wszyscy prawego serca. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała
Ojcu. W. Zajaśnieją.
Ant. do pieśni Maryi Szlachetne ciało Wojciecha, *
wyciągnięte na kształt krzyża, / bierze ziemię w posiada
nie, / duch w krainie szczęścia rozkoszuje się z Chry
stusem. / Alleluja.
K.

P ro ś b y

Oddając cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski,
skierujmy nasze prośby do zmartwychwstałego Chry
stusa i wołajmy do Niego:
Przez zasługi Wojciecha wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, Ty przelałeś swoją krew nowego i wiecznego
Przymierza na odpuszczenie grzechów,
daj, aby Twój Kościół nieustannie się odradzał mocą
tej ofiary.
Chryste, Ty nas umiłowałeś i wydałeś za nas samego
siebie,
bądź mocą i nadzieją tych, którzy dla Twego imienia
oddają swoje życie.
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Chryste, Ty dałeś świętemu Wojciechowi głosić na na
szych ziemiach prawdziwą wiarę,
daj nam w tej wierze żyć i w niej wytrwać do końca.
Chryste, Ty przez zmartwychwstanie utwierdziłeś wiarę
uczniów i na świat ich posłałeś,
spraw, aby biskupi i kapłani byli wiernymi głosicie
lami Twojej Ewangelii.
Chryste, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię
i wszystkich ludzi obdarzyłeś nowym życiem,
udziel naszym zmarłym wiekuistego światła.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego
imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego
Wojciecha, biskupa; f spraw, prosimy, aby ten, który na
ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za
nami w niebie. Przez naszego Pana.
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24 kwietnia
ŚW. FIDELISA Z SIG M A R IN G E N ,
K A P Ł A N A I M Ę C Z E N N IK A
Wspomnienie dowolne
Fidelis urodził się w Sigmaringen, w Niemczech, w roku
1578. W zakonie Kapucynów, do którego wstąpił, prowadził
życie surowe, pełne czuwań i modlitwy. Jako żarliwy misjonarz
został wysłany przez Kongregację rozkrzewiania wiary w o k o 
lice G rau bu nd en w Szwajcarii. W roku 1622 zginął śmiercią
męczeńską w Seewis, zam ordow any przez innowierców.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601, lub o pasterzach, s. 1626.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II

C z y ta n ie

Mowa pochwalna ku czci św. Fidelisa, kapłana i męczennika
M ąż wiemy z imienia i w życiu
Papież Benedykt XIV w tych słowach uczcił św.
Fidelisa, obrońcę wiary katolickiej:
„Rozwinął pełnię swojej miłości dla niesienia zewnętrz
nej pociechy i pomocy bliźnim. Obejmując ojcowskim
sercem wszystkich dotkniętych nieszczęściem, zbierał ze
wsząd jałmużny i karmił rzesze ubogich.
Wspierał osamotnione sieroty i wdowy, uzyskując dla
nich pomoc możnych i panujących. Niósł wszelką pomoc
duchową i materialną więźniom, troskliwie odwiedzał cho
rych, pocieszał ich, jednał z Bogiem i przygotowywał do
podjęcia ostatniej walki.
W tym rodzaju posługiwania nigdy nie miał obfitszego
plonu zasług jak wówczas, gdy wojsko austriackie, stacjo
nujące w Recji, prawie w całości wyniszczone epidemią,
stało się godną litości pastwą chorób i śmierci” .
Równocześnie z tymi dziełami miłosierdzia, mąż ten,
wierny z imienia i w życiu, wyróżniał się gorliwością
w obronie wiary katolickiej, którą niezmordowanie głosił,
a na krótko przed oddaniem jej świadectwa swoją krwią,
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w ostatnim wygłoszonym kazaniu pozostawił niejako te
stament w następujących słowach:
„O wiaro katolicka, jakże jesteś trwała, jakże jesteś
mocna, jakże dobrze zakorzeniona, jakże jesteś dobrze
ugruntowana na mocnej skale! Niebo i ziemia przeminą,
ty natomiast nigdy nie będziesz mogła przeminąć. Od
początku sprzeciwiał ci się cały świat, ale ty przemożnie
nad wszystkim zatryumfowałaś.
«To jest bowiem zwycięstwo, które zwycięża świat,
wiara nasza»; ona władzy Chrystusa podporządkowała
najpotężniejszych królów, ona oddała w uległość Chry
stusowi narody.
Co sprawiło, że Apostołowie i męczennicy podejmo
wali ciężkie walki i znosili bardzo surowe kary, jeśli nie
wiara, zwłaszcza w zmartwychwstanie?
Co spowodowało, że pustelnicy wzgardzili przyjem
nościami, odrzucili zaszczyty, podeptali bogactwa i pro
wadzili na pustyni samotne życie, jeśli nie żywa wiara?
Co dzisiaj sprawia, że prawdziwi czciciele Chrystusa
odrzucają rozkosze, pozostawiają przyjemności, znoszą
trudności, cierpią przykrości?
Żywa wiara, «która działa przez miłość». Ona to
sprawia, że ludzie w nadziei otrzymania dóbr przyszłych
opuszczają doczesne i zamieniają doczesne na przyszłe”.
2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8-10
w. W dobrych zawodach wystąpiłem, f bieg ukończy
łem, wiarę zachowałem. * Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości. / Alleluja.
K. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpie
niach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmierci,
dojdę do zmartwychwstania, w. Na ostatek.
RESPO N SO R IU M

Modlitwa
Boże, Ty ozdobiłeś palmą męczeństwa świętego Fidé
lisa, który płonąc miłością ku Tobie, szerzył wiarę, f
spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy ugruntowani
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w miłości * razem z nim poznali potęgę zmartwychwsta
nia Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Również 24 kwietnia

ŚW. JERZEGO, M Ę C Z E N N IK A
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji w Białymstoku:
Głównego patrona archidiecezji - Uroczystość
Jerzy oddał życie za wiarę praw dopodobnie w roku 304
podczas prześladowania Dioklecjana. W Liddzie (Palestyna) już
w IV w. zbudow ano kościół pod jego wezwaniem. Kult świętego
rozszerzył się szybko w Kościele W schodnim i Zachodnim ,
a liczne bractwa, stowarzyszenia i zawody przyjęły go za swego
patrona.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II

C zy ta n ie

Kazanie św. Piotra Damiana, biskupa
(Kazanie 3, O świętym Jerzym)
Sztandar krzyża był jego niezawodnym orężem
Ukochani! Dzisiejsza uroczystość pomnaża radość pły
nącą z paschalnej chwały, jak drogocenny kamień własnym
blaskiem oświeca złoto, w które został oprawiony.
Święty Jerzy z jednej służby wojskowej przeszedł do
innej, ponieważ zmienił urząd dowódcy ziemskiego, który
wykonywał, na urząd żołnierza wiary chrześcijańskiej
i jako naprawdę gorliwy żołnierz, rozdzielając wcześniej
cały swój majątek ubogim, wyrzekł się ciężaru ziemskiej
majętności. W ten sposób wolny już i przygotowany,
przyobleczony w pancerz wiary, dzielny bojownik rzucił
się w sam wir zaciętej walki.
Słowa te jasno uczą nas, że nie mogą walczyć w obro
nie wiary dzielnie i we właściwy sposób ci, którzy lękają
się jeszcze wyzbyć dóbr ziemskich.
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Natomiast święty Jerzy, rozpalony ogniem Ducha
Świętego i ubezpieczony sztandarem świętego krzyża tak
walczył z nieprawym królem, że nie tylko pokonał władcę
najbardziej niegodziwego spośród wszystkich, lecz także
dusze żołnierzy Chrystusa zapalił do męstwa w boju.
Był obecny najwyższy i niewidzialny Sędzia, który
dozwolił, aby stosownie do jego planów zbawienia i tu
srożyła się ręka bezbożnych. On to właśnie, chociaż ciało
swojego męczennika wydał rękom złoczyńców, jednak du
szę, ufną w niezwyciężoną moc wiary, ustrzegł niezawod
ną pomocą swojej opieki.
Drodzy bracia! Nie tylko podziwiajmy, ale również
naśladujmy tego żołnierza wojska niebieskiego. Nasz duch
niech już kieruje się ku owej nagrodzie chwały w niebie,
abyśmy, skoro serce pogrążamy w jej kontemplacji, nie
zwracali uwagi na to, czy zły świat wyśmiewa się, czy też,
grożąc przeciwnościami, zgrzyta zębami.
Oczyszczajmy się zatem, stosownie do polecenia świę
tego Pawła, od wszelkiej skazy ciała i ducha, abyśmy
zasłużyli sobie na wejście kiedyś do owej świątyni chwały,
do której obecnie kierujemy wzrok naszego umysłu.
Ktokolwiek bowiem stara się poświęcić Bogu w przy
bytku Chrystusa, którym jest Kościół, trzeba, żeby po
obmyciu w świętym źródle przyodział się także różnymi
szatami cnót, jak jest napisane: „Kapłani twoi niech się
przyodzieją w sprawiedliwość”; ten, kto przez chrzest ro
dzi się w Chrystusie jako nowy człowiek, niech już nie
przywdziewa oznak śmiertelności, ale wyzbywszy się sta
rego człowieka, przyoblecze się w nowego i odnowiony
przez troskę o dobre postępowanie żyje w nim.
Tak więc, oczyszczeni z brudu starego grzechu i ja 
śniejący blaskiem nowego postępowania, godnie święćmy
tajemnicę paschalną i prawdziwie naśladujmy przykład
świętych męczenników.
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R espo n so r iu m

w Oto święty, | który aż do śmierci walczył w obronie
prawa Bożego / i nie bał się gróźb prześladowców, * Bo
Chrystus był jego mocą. / Alleluja.
K. Wzgardził życiem ziemskim i doszedł do królestwa
niebieskiego, w. Bo Chrystus.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu moc do naślado
wania naszego Zbawiciela w Jego męce, f wysławiamy
Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, * abyś za wstawien
nictwem świętego Męczennika wspierał nas, słabych ludzi.
Przez naszego Pana.
25
kwietnia
ŚW. M A R K A , EW ANGELISTY
Święto
Św. M arek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św.
Pawłowi w jego pierwszej podróży i udał się za nim do Rzymu.
Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swo
jej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii.
Teksty wspólne o A postołach w Okresie W ielkanocnym,
s. 1559, z wyjątkiem:

WEZWANIE
Ant. Uwielbiajmy Pana, / który do nas mówi w swojej
Ewangelii. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
H ymn

1 Marku, mężny towarzyszu
I wytrwały pomocniku
Apostołów w ich posłudze,
Przyjmij hołd i prośby nasze.
2 Przez naukę tych zwiastunów
Czas rozpoczął się radosny
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Szczęścia, prawdy i pokoju,
Które darem są Chrystusa.
3 Ciebie też wezwało niebo
Do dźwigania z nimi trudów;
Dzielisz równą z nimi chwałę
I jaśniejesz równą mocą.
4 Spraw, o wielki dawco światła,
Aby słońce Chrystusowe
Ożywiało wszędzie ziarna,
Co w spichlerzach spoczną nieba.
5 Kiedy pośród Apostołów
Staniesz przy Sędziego tronie,
Z naszych długów nas uwolnij
I wyjednaj łaskę Jego.
6 Bogu w Trójcy cześć na zawsze;
Oby On nam w swoim domu
Dał się cieszyć z tobą, Marku,
Wieczną chwałą i nagrodą. Amen.
Uczniowie poszli i głosili wszędzie Ewangelię. Al

leluja.
A Pan potwierdzał naukę znakami, które jej to
warzyszyły. Alleluja.
W.

I C zy t a n ie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan
4, 1-16
Różne są dary laski, ale jedno jest ciało
Bracia! Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście
postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście
wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, zno
sząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jed
ność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało
i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,
jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara,
jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który
jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we
wszystkich.
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Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary
daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: „Wstąpiwszy
do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary”.
Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również
zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest
i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszy
stko napełnić.
I On ustanowił jednych apostołami, innych proroka
mi, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycie
lami dla przysposobienia świętych do wykonywania po
sługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdzie
my wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania
Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wiel
kości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie
byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy po
wiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebieg
łości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast ży
jąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku
Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe
Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej
więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego
miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie
w miłości.
2 P 1, 21; Prz 2, 6
w. Nie z woli ludzkiej | zostało kiedyś przyniesione
proroctwo. * Kierowani Duchem Świętym mówili od
Boga święci ludzie. / Alleluja.
K. Bo Pan udziela mądrości, z Jego ust pochodzi roz
tropność. w. Kierowani.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e
Z traktatu św. Ireneusza, biskupa, Przeciw herezjom
(księga 1, 10, 1-3)
Głoszenie prawdy
Kościół rozprzestrzeniony po całym świecie, aż do
krańców ziemi, przejął od Apostołów i ich uczniów wiarę
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w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, „który stworzył
niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co się w nim znajduje”;
i w jednego Jezusa Chrystusa Syna Bożego, wcielonego
dla naszego zbawienia; i w Ducha Świętego, który za
powiedział przez proroków Boży plan zbawienia i przyj
ście na świat umiłowanego Jezusa Chrystusa, naszego
Pana, Jego narodzenie z Dziewicy, Jego mękę i zmar
twychwstanie, cielesne wstąpienie do nieba i Jego przyj
ście z nieba w chwale Ojca dla odnowienia wszystkiego
i wskrzeszenia wszystkich ludzi, aby przed Chrystusem
Jezusem naszym Panem, Bogiem, Zbawcą i Królem,
zgodnie z wolą niewidzialnego Ojca, „zgięło się każde
kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych i wy
znał Go wszelki język”, i aby dokonał sprawiedliwego
sądu nad wszystkim.
Skoro Kościół otrzymał tę naukę i tę wiarę, jak to
powiedzieliśmy, rozprzestrzeniony po całym świecie tro
skliwie jej strzeże, jakby zamieszkując w jednym domu;
podobnie też wierzy, jakby miał jedną duszę i jedno serce,
zgodnie to głosi, naucza tego i przekazuje, jakby miał
jedne usta. Albowiem, chociaż na świecie różne są języki,
to jednak jedna jest i ta sama moc tradycji.
I nie inaczej wierzą, i nie inaczej uczą te kościoły, któ
re zostały założone w Germanii, i te, które istnieją w Ir
landii, i te, które istnieją wśród Celtów, i te, które są na
Wschodzie, i te, które są w Egipcie, i te, które są w Libii,
i te, które zostały założone w środku świata; jak słońce,
dzieło Boga, jedno i to samo jest na całym świecie,
podobnie i przepowiadanie prawdy wszędzie jaśnieje
i oświeca wszystkich ludzi, którzy chcą dojść do pozna
nia prawdy.
I
nawet najlepszy mówca spośród rządców Kościła
nie powie niczego innego, niż to zostało przekazane (nikt
bowiem nie jest większy od Mistrza); także słaby w mowie
nie pomniejszy tradycji. Skoro bowiem jedna jest i ta
sama wiara, dlatego nie powiększy jej ten, kto może
o niej wiele powiedzieć, ani niczego nie ujmie ten, kto
może powiedzieć mniej.
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R e spo n so r iu m

1 K o r 1, 17-18. 21

w. Chrystus mnie posłał, f abym głosił Ewangelię, i to
nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego
krzyża. * Nauka bowiem krzyża jest głupstwem dla tych,
co idą na zatracenie, / mocą Bożą zaś dla nas, którzy
dostępujemy zbawienia. / Alleluja.
K. Skoro świat przez mądrość nie poznał Boga w mą
drości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głosze
nia słowa zbawić wierzących, w. Nauka.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 Z weselem ducha sławimy cię, Marku,
Pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś
Przez Ewangelię o życiu Jezusa,
Syna Bożego.
2 Jak twoja matka, darzyłeś miłością
Piotra Opokę, i za nim poszedłeś,
By wiernie zebrać głoszone przez niego
Słowo Chrystusa.
3 Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze
Mowy i czyny wcielonej Mądrości,
Przez które ludzie poznali na zawsze
Drogę zbawienia.
4 Apostoł Paweł ukochał cię, Marku,
Ty zaś za jego płomiennym przykładem
Cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą
Boga uczciłeś.
5 Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę,
Byśmy się stali świadkami Jezusa,
A On niech raczy ukazać nam chwałę
Swego oblicza. Amen.
1 ant. Święci Ewangeliści * badali mądrość starożyt
nych / i potwierdzili swoje opowiadanie słowami proro
ków. / Alleluja.
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Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Przez Ewangelię * Bóg nas wezwał do prawdzi
wej wiary, / abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Je
zusa Chrystusa. / Alleluja.
3 ant. Wielu chwalić będzie mądrość Ewangelistów *
i na wieki nie będzie zapomniana. / Alleluja.
1 Kor 15, l-2a. 3-4
Przypominam wam bracia, Ewangelię, którą wam gło
siłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią
również będziecie zbawieni. Przekazałem wam na po
czątku to, co przejąłem: że Chrystus umarł, zgodnie
z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.
C z y t a n ie

R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Głosili chwałę Pana i Jego potęgę. * Alleluja, al
leluja. w. Głosili, k. I cuda, których dokonał, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Głosili.
Ant. do pieśni Zachariasza Jezus Chrystus wybrał
nauczycieli i ewangelistów * i posłał ich, aby utwierdzali
wiarę w Kościele. / Alleluja.
K.

P rośby

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który zniweczył śmierć,
a przez Ewangelię rzucił światło na życie i nieśmiertel
ność. Zanośmy do Niego pokorne prośby:
Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.
Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i god
nych podziwu nauczycieli,
spraw, aby chrześcijanie zawsze mogli się chlubić ich
świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze,
jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj
i uświęcaj swój Kościół.
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Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci
i zesłałeś na nich Twojego Ducha,
napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swo
jego ludu.
Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych
pasterzy,
spraw, aby żaden człowiek Krwią Twoją odkupiony,
nie pozostał z dala od Ciebie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście
misję głoszenia Dobrej Nowiny, | spraw, abyśmy dobrze
korzystali z jego nauki * i wiernie naśladowali Chrystusa.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA
Psalmy z dnia bieżącego z antyfoną przypadającego okresu
liturgicznego.

Modlitwa przedpołudniowa

1, 16-17
Nie wstydzę się Ewangelii, ona bowiem jest mocą Bożą
ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda,
potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedli
wość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi,
jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
K. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi. Alleluja,
w. Ich słowa aż po krańce świata. Alleluja.
C z y t a n ie

Rz

Modlitwa południowa

1 T e s 2, 2b-4
Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię
Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś
nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani

C z y t a n ie
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z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za god
nych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się
podobać nie ludziom, ale Bogu.
K. Zachowywali przykazania Boga. Alleluja,
w. I prawa, które im nadał. Alleluja.
Modlitwa popołudniowa
W psalmodii dodatkowej zamiast psalmu 126 można o d 
mówić psalm 129, s. 1177.
C zy t a n ie

2 T m 1, 8 b - 9

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych
dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i we
zwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czy
nów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski,
która nam została dana w Chrystusie Jezusie przed wiecz
nymi czasami.
K. Pan mówi: Radujcie się i weselcie. Alleluja,
w. Bo wasze imiona zapisane są w niebie. Alleluja.
M odlitwa jak w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
HYMN

z

weselem ducha, s. 1362.

1 ant. Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski
Bożej. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o Apostołach, s. 1570.

ant. Wszystko czynię dla Ewangelii, * by mieć w niej
swój udział. / Alleluja.
3 ant. Została mi dana ta łaska, * abym zwiastował
niezgłębione bogactwa Chrystusa. / Alleluja.
2

Kol 1, 3-6a
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chry
stusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was, odkąd usły
szeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej
miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu
nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już
C z y t a n ie
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przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, Ewan
gelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym
świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. *
Alleluja, alleluja, w. Głoście. K. Zwiastujcie Jego cuda
wszystkim ludom. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.

w. Głoście.
Ant. do pieśni Maryi Słowo Pana trwa na wieki; *
właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. /
Alleluja.
P rośby

Bóg Ojciec światłości powołał nas do wiary przez Ewan
gelię swego Syna. Módlmy się do Niego za lud święty
i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Ojcze, Ty wskrzesiłeś z martwych swojego Syna, wielkie
go Pasterza owiec,
spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce
ziemi.
Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł
dobrą nowinę,
daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu.
Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością
zbierali jego owoce.
Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat
z Tobą,
daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojed
nania.
Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.
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ŚW. PIOTRA C H A N ELA ,
K A PŁA N A I M Ę C ZEN N IK A
Wspomnienie dowolne
Piotr Chanel urodził się w Cuct, we Francji, w roku 1803.
Jako kapłan przez kilka lat pracował w duszpasterstwie. W stą
piwszy do zgromadzenia M arystów udał się na misje do Oceanii.
Musiał stawić czoło wielu przeciwnościom. Nawrócił jednak
małą garstkę krajowców i za to, z nienawiści do wiary, został
zam ordow any na wyspie F utuna w roku 1841.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
II C z y t a n i e

Mowa pochwalna ku czci św. Piotra, kapłana i męczennika
Krew męczenników jest posiewem chrześcijan
Piotr, natychmiast po wstąpieniu do zgromadzenia
Marystów, na własną prośbę został wysłany na misje do
Oceanii. Dociera do wyspy Futuna na Oceanie Spokoj
nym, gdzie nie głoszono jeszcze imienia Chrystusowego.
Brat zakonny, który mu zawsze towarzyszył, tak przed
stawia jego życie misyjne:
„Spalony żarem słońca w czasie swych prac, często
dręczony głodem, powracał do domu oblany potem, wy
czerpany zmęczeniem; zawsze jednak był mocny duchem,
żwawy i radosny, jakby wracał z przyjemnego i miłego
miejsca. A zdarzało się to raz po raz, prawie codziennie.
Miał zwyczaj niczego nie odmawiać mieszkańcom wy
spy, nawet tym, którzy prześladowali go, tłumacząc ich
zawsze i nigdy ich nie odrzucając, chociaż byli prości
i natrętni. Wszystkim bez wyjątku i na wszelki możliwy
sposób okazywał niezwykłą życzliwość” .
Nic więc dziwnego, że mieszkańcy nazywali go „czło
wiekiem najlepszego serca”, on zaś mawiał do brata: „Na
tak trudnej placówce misyjnej powinniśmy być świętymi”.

1368

28 kwietnia

Powoli zaczął głosić Chrystusa i Ewangelię, ale zbierał
znikome owoce. Jednak swoje dzieło misyjne, zarówno
w dziedzinie cywilizacyjnej, jak i religijnej, prowadził
z niezwyciężoną wytrwałością, ufny w przykład i słowa
Chrystusa: „Kto inny sieje, a kto inny zbiera”, błagając
nieustannie także o pomoc Bożą Rodzicielkę, której był
niezwykłym czcicielem.
Głoszona przez niego wiara chrześcijańska zniszczyła
kult złych duchów, który podtrzymywali wodzowie plemie
nia w celu utrzymania pod swoim panowaniem mieszkań
ców wyspy. Z tego powodu okrutnie go zamordowano,
w nadziei, że ze śmiercią Piotra zostaną również zniszczo
ne rzucane przez niego nasiona religii chrześcijańskiej.
Ale w przeddzień swego męczeństwa powiedział on:
„Nie szkodzi, jeśli ja umrę. Religia chrześcijańska już tak
zapuściła korzenie na tej wyspie, że nie zostanie zni
szczona mimo mojej śmierci”.
Krew męczennika wyszła na korzyść przede wszyst
kim samym mieszkańcom wyspy, którzy po niewielu la
tach wszyscy przyjęli wiarę, ale także pozostałym wyspom
Oceanii, gdzie obecnie wspaniale rozwijają się Kościoły
chrześcijańskie, które czczą i wzywają św. Piotra jako
swojego pierwszego męczennika.
Łk 10, 2; Dz 1,8
W. Żniwo wprawdzie wielkie, | ale robotników mało; *
Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo. / Alleluja.
K. Kiedy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi,
w. Proście.
R espo n so r iu m

Modlitwa
Boże, Ty dla wzrostu Twojego Kościoła dałeś świę
temu Piotrowi, kapłanowi, chwałę męczeństwa, | spraw,
abyśmy w dniach paschalnej radości w pełni przeżywali
misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa * i stali
się świadkami nowego życia. Przez naszego Pana.
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ŚW. K A T A R Z Y N Y SIENEŃSKIEJ,
DZIEWICY I D O K TORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
K atarzyna Benincasa urodziła się w Sienie w roku 1347. Już
od najmłodszych lat pragnęła doskonałości. M ając 16 lat przy
jęła habit trzeciego zakonu św. Dominika. Pełna gorącej miłości
Boga i bliźniego, przyczyniła się do utrwalenia pokoju pomiędzy
miastami, stawała mocno w obronie praw i wolności papieża,
popierała odnowę życia chrześcijańskiego. Jej dzieła zawierają
głęboką doktrynę i są pełne ducha Bożego. Zm arła w roku 1380.
Papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła.
Teksty wspólne o dziewicach, s. 1670, z wyjątkiem:
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
Hymn

1 Roztropnych dziewic otoczona chórem
Biegnie na gody czysta Katarzyna,
Głębokiej nocy rozpraszając mroki
Światłem swej lampy.
2 Gdy już się zbliżał Boski Oblubieniec,
Wyszła z pośpiechem, aby z Jego ręki
Otrzymać pierścień, znamię i zadatek
Świętej miłości.
3 Porwana siłą wewnętrznego żaru
Mądra dziewica patrzy w głębię nieba,
Ubogacona tajemniczym znakiem
Ran Chrystusowych.
4 Spoczywa odtąd już na sercu Pana,
W pełni szczęśliwa i błogosławiona;
Jak nowa gwiazda błyszczy wśród wybranych
W chwale wieczności.
5 Cześć niechaj będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Który obdarza ludzi swoją łaską
I zawsze rządzi z mocą i dobrocią
Całym wszechświatem. Amen.
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II C z y t a n i e

Z Dialogu św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, O Bożej
Opatrzności
(rozdz. 167, Uwielbienie Trójcy Świętej)
Zakosztowałam i ujrzałam
O wieczne Bóstwo, wiekuista Trójco! Ty sprawiłaś,że
przez zjednoczenie z Bożą naturą krew Twojego Jednorodzonego Syna nabrała takiej ceny. Ty, Trójco wieczna,
jesteś morzem głębokim, w którym im więcej szukam,
więcej znajduję, a im więcej znajduję, tym więcej Cię szu
kam. Ty w nienasycony sposób nasycasz duszę; w Twojej
głębokości tak nasycasz duszę, że zawsze pozostaje ona
złakniona Ciebie, Trójco wieczna, i pragnie ujrzeć Ciebie,
Światłości, w Twoim świetle.
Zakosztowałam i światłem mojego umysłu w świetle
Twoim ujrzałam Twoje przepastne głębiny, Trójco wiecz
na, i piękno Twojego stworzenia. A oglądając siebie
w Tobie, ujrzałam, że jestem Twoim obrazem. Bo ze swej
mocy, wiekuisty Ojcze, i mądrości, którą jest Syn Twój
Jednorodzony, udzieliłeś mi; a Duch Święty, który od
Ciebie i od Syna pochodzi, dał mej woli zdolność kocha
nia Ciebie.
Ty, wiekuista Trójco, jesteś Stwórcą, a ja stworze
niem. W odrodzeniu, którego dokonałeś we mnie przez
krew Syna Twego Jedynego, ujrzałam, że rozmiłowałeś się
w piękności swojego stworzenia.
O przepaści, o Trójco Boska i wieczna, o moze
głębokie! Cóż mogłeś mi dać więcej nad siebie samego?
Jesteś ogniem, który zawsze płonie i nie gaśnie nigdy.
Jesteś ogniem, który swoim żarem spala wszelką miłość
własną duszy. Jesteś ogniem, który usuwa wszelką ozię
błość i który oświeca wszelki umysł swoim światłem.
W tym świetle dałeś mi poznać Twoją prawdę.
W odblasku tego światła poznaję Ciebie, Dobro Naj
wyższe, Dobro ponad dobrami, Dobro błogosławione
i niepojęte, Dobro bezcenne, Piękności nad pięknościami,
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Mądrości nad mądrościami, Mądrości sama! Ty, Chlebie
aniołów, z żarem miłości oddałeś się ludziom.
Jesteś szatą, która okrywa moją nagość, jesteś pokar
mem, który swoją słodyczą żywi zgłodniałych. Jesteś sło
dyczą bez śladu goryczy. O Trójco wieczna!
RESPONSORIUM
W. Otwórz mi, siostro moja, f prawdziwa uczestniczko

mojego królestwa; / przyjaciółko moja, która poznałaś
niezgłębione tajemnice mojej prawdy: * Darem Ducha
mojego ubogacona, wylaniem Krwi mojej od wszelkiej
zmazy oczyszczona. / Alleluja.
K. Wyjdź ze spokoju kontemplacji i dawaj niezłomne
świadectwo mojej prawdzie. W. Darem.
JU T R Z N IA
Hymn

1 Oto dzisiaj wysławiamy
Ciebie, święta Katarzyno,
Światło dane Kościołowi,
Który wieńczy twoje skronie.
2 Jaśniejąca cnót darami
Wiodłaś życie nieskalane;
Mocna wiarą i pokorna
Poszłaś wąską drogą krzyża.
3 Byłaś gwiazdą dla narodów,
Której blask przywracał pokój;
Twoja dobroć przemieniała
Zbyt okrutne obyczaje.
4 Pod natchnieniem Ducha prawdy
Popłynęły twoje słowa
Pełne żaru miłowania
I mądrości niezrównanej.
5 Gdy ufamy twej modlitwie,
O dziewico miła Panu,
Spraw, by Jego królowania
Wciąż szukały nasze serca.
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6 Bądź na wieki uwielbiony,
Jezu, Synu czystej Matki,
Razem z Ojcem i płomiennym
Duchem, dawcą pocieszenia. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza Święta dziewica K ata
rzyna * nie przestawała błagać Pana, / aby przywrócił
pokój swemu Kościołowi. / Alleluja.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, roz
ważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi,
płonęła miłością ku Tobie, f spraw za jej wstawiennic
twem, * abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa
i radowali się z objawienia Jego chwały. Przez naszego
Pana.
N IE S Z P O R Y
HYMN Oto dzisiaj wysławiamy, s. 1371.

Ant. do pieśni Maryi Święta Katarzyna zawsze i
wszędzie szukała Boga, * a kiedy Go znalazła, / żyła
zjednoczona z Nim w doskonałej miłości. / Alleluja.
30
kwietnia
ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA
Wspomnienie dowolne
Michał Ghislieri urodził się koło miasta Alessandria w Italii
w roku 1504. W Zakonie Dom inikanów, do którego wstąpił,
nauczał teologii. Potem został biskupem i kardynałem, a w roku
1566 papieżem. Podjął dzieło odnowy Kościoła wszczęte przez
Sobór Trydencki, kładł wielki nacisk na szerzenie wiary i prze
prowadził reformę liturgii. Zm arł dnia 1 m aja 1572 roku.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
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G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii
św. Jana
(Traktat 124, 5)
Kościół jest utwierdzony na Skale,
którą wyznał Piotr
Oprócz innych pociech, których Bóg nie przestaje
udzielać rodzajowi ludzkiemu, gdy nadeszła pełnia cza-,
sów, przewidziana w Jego odwiecznych postanowieniach,
zesłał swojego Jednorodzonego Syna, przez którego wszy
stko stworzył, aby pozostając Bogiem, stał się człowie
kiem i był „pośrednikiem” Boga i ludzi, człowiek, Chry
stus Jezus.
Wszyscy, którzy w Niego wierzą, przez obmycie chrzciel
ne otrzymują odpuszczenie wszystkich grzechów i zostają
uwolnieni od wiecznego potępienia. Mają oni żyć w wie
rze, nadziei i miłości, pielgrzymując przez życie doczesne
wśród wyczerpujących i niebezpiecznych pokus. Podtrzy
mywani przez cielesne i duchowe pomoce ze strony Boga,
mają dojść przed Jego oblicze trzymając się drogi, którą
dla nich stał się Chrystus.
A ponieważ idąc nawet z Chrystusem, nie są wolni od
grzechów, które się wkradają z powodu ludzkiej słabości,
dał im zbawienne lekarstwo w postaci jałmużny, aby ona
wspierała ich modlitwę, gdy nauczył ich mówić: „odpuść
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wino
wajcom”.
Tak postępuje Kościół ożywiony świętą nadzieją
w tym trudnym życiu; cały Kościół uosabiał Piotr Apo
stoł ze względu na prymat wśród Apostołów.
Co się tyczy jego samego, to z natury Piotr był zwy
kłym człowiekiem, z łaski jednym spośród chrześcijan,
dzięki obfitszej łasce Bożej był jednym z Apostołów i to
pierwszym Apostołem; kiedy jednak powiedziano do nie
go: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego i cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek
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rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” ozna
czało cały Kościół, którym wstrząsają na tym świecie
różne pokusy, jakby nawałnice, powodzie i burze, ale on
nie upada, ponieważ jest zbudowany na Skale, od której
Piotr otrzymał imię.
Ponieważ Piotr powiedział: „Ty jesteś Chrystus, Syn
Boga żywego”, dlatego Pan mówi: „Na tej skale zbuduję
mój Kościół”. Na tej więc Skale, rzekł, którą wyznałeś,
zbuduję mój Kościół. „Skałą bowiem był Chrystus”; na
tym fundamencie został zbudowany również Piotr. „Nikt
mianowicie nie może położyć innego fundamentu oprócz
tego, który jest już położony, a jest nim Chrystus Jezus”.
Kościół, który jest zbudowany na Chrystusie, otrzy
mał od Niego, w osobie Piotra, klucze królestwa niebie
skiego, to znaczy władzę odpuszczania i zatrzymywania
grzechów. Ten Kościół, kochając i naśladując Chrystusa,
wyzwala się od złego. Doskonalej go naśladuje w tych,
którzy walczą w obronie prawdy aż do śmierci.
Ez 3, 21; 1 Tm 4, 16

R e spo n so r iu m

Jeśli upomnisz sprawiedliwego, t by sprawiedliwy
nie grzeszył, / i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością
pozostanie przy życiu; * Ty zaś ocalisz samego siebie. /
Alleluja.
K. Uważaj na siebie i na naukę. To bowiem czyniąc
i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają,
w. Ty zaś.
W.

Modlitwa
Panie Boże, Ty dałeś Kościołowi świętego Piusa, pa
pieża, aby bronił wiary i czuwał nad odnową liturgii, f
spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy uczestniczyli
w świętych obrzędach z żywą wiarą i gorącą miłością.
Przez naszego Pana.

MAJ
1 maja
ŚW. JÓZEFA, RZEM IEŚLNIKA
Wspomnienie dowolne
Św. Józef jest wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą
zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył z troską
o Świętą Rodzinę, k tó rą Bóg powierzył jego opiece.
Tam gdzie to wspomnienie obchodzi się w sposób bardziej
uroczysty, brakujące teksty bierze się z dnia 19 m arca, s. 1292.
W EZ W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / którego nazy
wano synem cieśli. / Alleluja.
Psalm W ezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
Hymn

1 Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku,
Którego szczęściem było żyć w ukryciu
I w cieniu domu nazaretańskiego,
Pieśnią sławimy.
2 Choć pochodziłeś z królewskiego rodu,
Znosiłeś, milcząc, braki i ubóstwo,
A ciężka praca rozwijała w tobie
Dary niebieskie.
3 O doskonały wzorze robotników,
Przez własny przykład uczysz swoich braci,
Jak znojne trudy i warsztaty pracy
Bogu poświęcić.
4 Wspomóż biedaków, daj zgłodniałym chleba,
Pojednaj wrogów, połóż kres niezgodzie,
A w całym kraju niech rozkwitnie w pełni
Prawo Chrystusa.
5 Stwórco wszechświata, Boże Jeden w Trójcy,
Dopomóż ludziom, których jesteś Ojcem,
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By wzór Józefa mogli naśladować
W życiu i w śmierci. Amen.
II

C z y ta n ie

Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współ
czesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
(nr 33-34)
Ludzka aktywność w świecie
Człowiek zawsze starał się swoją pracą i pomysło
wością rozwijać swoje życie; dziś zaś, zwłaszcza dzięki
wiedzy i technice, rozszerzył swoje panowanie i wciąż je
rozszerza na całą prawie naturę. I tak głównie dzięki
zwiększonym środkom różnorakiego kontaktu między
narodami rodzina ludzka stopniowo uświadomiła sobie
i stworzyła jedną na całym świecie wspólnotę. Dzięki
temu człowiek wytwarza sobie dziś własnym trudem wiele
dóbr, których przedtem oczekiwał przede wszystkim od
sił wyższych.
W obliczu tego ogromnego wysiłku, ogarniającego już
cały rodzaj ludzki, budzą się wśród ludzi pytania: jaki jest
sens i jaka wartość tych wysiłków? Jak należy używać tych
wszystkich rzeczy? Do jakiego celu zmierzają wysiłki czy
to poszczególnych ludzi, czy ich społeczności? Kościół
strzegący depozytu słowa Bożego, z którego bierze zasady
religijnego i moralnego porządku, nie zawsze mając na
poczekaniu odpowiedź na poszczególne zagadnienia, pra
gnie światło Objawienia łączyć z doświadczeniem wszyst
kich ludzi, żeby oświetlać drogę, na jaką świeżo wkro
czyła ludzkość.
Dla wierzących jest pewne, że aktywność ludzka in
dywidualna i zbiorowa, czyli ów ogromny wysiłek, przez
który ludzie starają się w ciągu wieków poprawić warunki
swego bytowania, wzięty sam w sobie odpowiada zamie
rzeniu Bożemu. Człowiek bowiem, stworzony na obraz
Boga, otrzymał zlecenie, żeby rządził światem w spra
wiedliwości i świętości, podporządkowując sobie ziemię
ze wszystkim, co w niej jest, oraz żeby, uznając Boga
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Stwórcą wszystkiego, odnosił do Niego siebie samego
i wszystkie rzeczy, tak aby przez poddanie człowiekowi
wszystkiego przedziwne było po całej ziemi imię Boże.
Dotyczy to także zwykłych codziennych zajęć. Męż
czyźni bowiem i kobiety, którzy zdobywając środki na
utrzymanie własne i rodziny, tak wykonują swe przedsię
wzięcia, by należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie
uważać, że swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy, zaradza
ją potrzebom swoich braci i osobistym wkładem przyczy
niają się do tego, by w historii spełniał się zamysł Boży.
Tym bardziej chrześcijanie nie sądzą, jakoby dzieła
zrodzone przez pomysłowość i sprawność ludzi przeciw
stawiały się potędze Boga, a stworzenie rozumne stawało
się jak gdyby współzawodnikiem Stwórcy; przeciwnie, są
oni przekonani, że zwycięstwa rodzaju ludzkiego są ozna
ką wielkości Boga i owocem niewypowiedzianego Jego
planu. Im zaś bardziej potęga ludzi rośnie, tym szerzej
sięga odpowiedzialność zarówno jednostek, jak i społe
czeństw. Stąd okazuje się, że nauka chrześcijańska nie
odwraca człowieka od budowania świata i nie zachęca go
do zaniedbywania dobra bliźnich, lecz raczej silniej wiąże
go obowiązkiem wypełniania tych rzeczy.
por. R d z 2, 15

R e s p o n s o r iu m

W. Pan Bóg stworzył człowieka f i umieścił go w ogro

dzie Eden, * Aby uprawiał ziemię i jej doglądał. / Alleluja.
K. Takie było zadanie człowieka od początku. W Aby.
JU T R Z N IA
H ymn

1 Gdy zorza wschodzi na niebie
I wzywa ludzi do pracy,
Pozdrawia dom w Nazarecie
Już pełen młota odgłosów.
2 O witaj, głowo rodziny
I opiekunie Jezusa,
Co z Tobą dzieli wysiłek
I w pocie czoła pomaga.
44
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3 A teraz, kiedy z Maryją
Oglądasz Boga w niebiosach,
Wysłuchaj prośby skrzywdzonych
I pośpiesz im na ratunek.
4 Niech przemoc, fałsz i podstępy
Już więcej ludzi nie dzielą,
Niech sprawiedliwa zapłata
Zapewni pokarm ubogim.
5 Niech Boga w Trójcy Najświętszej
Wysławia praca człowiecza,
A Ty nam uproś, Józefie,
Wzajemną miłość i pokój. Amen.
C zy ta n ie

2 Sm 7, 28-29

O
Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowasą
prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście, racz
teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed
Tobą na wieki, boś Ty, mój Panie Boże, to powiedział,
a dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twojego sługi
będzie błogosławiony na wieki.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Bóg ustanowił Józefa panem nad swoim domem. *
Alleluja, alleluja. W. Bóg ustanowił. K. I władcą całej
posiadłości swojej, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. Bóg ustanowił.
Ant. do pieśni Zachariasza Święty Józef wiernie wy
konywał swoje rzemiosło, * dlatego jaśnieje jako wspania
ły wzór pracy. / Alleluja.
K.

P rośby

Zanośmy pokorne prośby do Boga, który jest źródłem
świętości:
Uświęć lud swój, Panie.
Panie Boże, Ty powołałeś naszych ojców w wierze, aby
postępowali przed Tobą w szczerości serca,
spraw, abyśmy za ich przykładem dążyli do świętości
zgodnie z Twoją wolą.
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Ty wybrałeś Józefa, męża sprawiedliwego, aby żywił Je
zusa w latach dzieciństwa i młodości,
spraw, abyśmy służyli Chrystusowi w naszych braciach.
Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby ją napełniali i czynili
sobie poddaną,
naucz nas przez gorliwą pracę na tym świecie szukać
zawsze Twojej chwały.
Pamiętaj, Ojcze, o ludziach, których stworzyłeś,
spraw, aby wszyscy mieli godne Twoich dzieci wa
runki życia i pracy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Stwórco wszechświata, Ty nałożyłeś na ludzi
obowiązek pracy, | spraw, abyśmy za przykładem świę
tego Józefa i pod jego opieką wykonywali prace, które
nam powierzasz, * i otrzymali nagrodę przez Ciebie obie
caną. Przez naszego Pana.
NIESZPORY
H ymn

1 Józefie, niech Ciebie sławi całe niebo
I świata mieszkańcy składają Ci hołdy,
Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł
Połączył Ciebie z Maryją.
2 Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię,
Przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś,
Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył,
Że Ona z Ducha poczęła.
3 Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach,
Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej,
Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś
I odnalazłeś z radością.
4 Dla innych wybranych śmierć jest bramą chwały,
Gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem;
Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga
Tak wyróżniony przez Niego.
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5 Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać
I da nam w niebiosach przebywać z Józefem,
By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie
Za wielką łaskę Wcielenia. Amen.
C zy ta n ie

Kol 3, 23-24

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana,
a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dzie
dzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako
Panu.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

Człowiek sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. * Al
leluja, alleluja, w. Człowiek. K. Będzie chwalił Pana po
wieczne czasy. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Człowiek.
K.

Ant. do pieśni Maryi Chrystus Pan * chciał, aby Go
nazywano synem cieśli. / Alleluja.
P rośby

Zanośmy pokorne błagania do Boga, od którego pocho
dzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi:
Wysłuchaj nas, Ojcze, który jesteś w niebie.
Ojcze święty, Ty objawiłeś świętemu Józefowi tajemnicę
Chrystusa ukrytą od wieków,
daj, abyśmy pełniej poznali Twojego Syna, Boga
i Człowieka.
Ojcze, Ty zapewniasz pożywienie ptakom powietrznym
i troszczysz się o polną trawę,
hojnie udzielaj wszystkim ludziom codziennego Chle
ba, który podtrzymuje ich życie.
Stwórco wszechrzeczy, Ty oddałeś swe dzieło w nasze
ręce,
spraw, aby robotnicy korzystali z owoców swej pra
cy zgodnie z Twoją wolą.
Wspieraj nas, Boże, który miłujesz sprawiedliwość,
abyśmy na wzór świętego Józefa we wszystkim się
Tobie podobali.
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Przez swego Syna okaż miłosierdzie konającym i zmarłym,
niechaj osiągną szczęście wraz z Maryją i świętym
Józefem.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.

Również 1 maja
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO
W diecezji w Drohiczynie - Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
Książę Zygm unt Kiejstutowicz fundował pierwszy kościół
w Pińsku około roku 1430 dla Z a k o n u Braci Mniejszych.
Drewniana budowla wielokrotnie ulegała pożarom . Po wojnie
północnej kościół wymurowano. Dnia 1 maja 1738 konsekro
wano go pod wezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.
Po erygowaniu diecezji pińskiej kościół wyniesiono do godności
kościoła katedralnego.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

2 maja
ŚW. A TA N A Z EG O ,
BISKUPA I D O K TORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
Atanazy urodził się w Aleksandrii w roku 295. Towarzyszył
biskupowi tego miasta, Aleksandrowi, na Soborze Nicejskim
i został jego następcą. Zwalczał niestrudzenie arian, co było
przyczyną, że kilkakrotnie musiał iść na wygnanie. Napisał
znakom ite dzieła w obronie wiary i dla jej pogłębienia. Zm arł
w roku 373.
Teksty wspólne o pasterzach: biskupach, s. 1626, lub
o doktorach Kościoła, s. 1657.
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II C z y t a n i e

Kazanie św. Atanazego, biskupa
(Kazanie o wcieleniu Słowa, 8-9)
Wcielenie Słowa
Przyszło na ziemię Słowo Boże, bezcielesne oraz wolne
od skażenia i materii, chociaż przedtem również nie było
daleko, bo żadna część świata nie była nigdy pozbawiona
Jego obecności; istniejąc bowiem w jedności ze swoim
Ojcem, napełniało wszystko.
Słowo przyszło ze swej łaskawości względem nas i nam
się objawiło. Zlitowało się nad rodzajem ludzkim i jego
słabością; poruszone naszym zepsuciem nie mogło znieść,
że śmierć panuje nad nami. Nie chcąc, aby zginęło to, co
zostało uczynione i aby nie zmarnowało się dzieło Jego
Ojca, który stworzył człowieka, samo przyjęło ciało, nie
różniące się od naszego. Nie chciało bowiem tylko być
w ciele, albo tylko się w nim ukazać. Albowiem, gdyby
chciało tylko się ukazać, mogłoby wówczas przyjąć inne
ciało, doskonalsze; przyjęło jednak prawdziwie nasze ciało.
W Dziewicy utworzyło sobie świątynię, mianowicie
ciało, które uczyniło jakby właściwym dla siebie narzę
dziem: w nim dało się poznać i mieszkało. Ponieważ
wszyscy byli poddani skażeniu śmierci, Słowo przyjąwszy ciało podobne do naszego ciała, wydało je na śmierć
i z miłości do ludzi ofiarowało je Ojcu. Dzięki temu
wszyscy w Nim umierający nie podlegają prawu skażenia,
wydanemu przeciw ludziom. Prawo to wyczerpało swoją
moc w ciele Pana i nie może już dosięgnąć ludzi Jemu
podobnych. Słowo uczyniło na nowo nieśmiertelnymi
ludzi podległych skażeniu śmierci, i ze śmierci odwołało
ich do życia; przez ciało, które przyjęło, i przez łaskę
zmartwychwstania usunęło od nich śmierć, tak jak ogień,
który trawi słomę.
Odwieczne Słowo przyjęło śmiertelne ciało, aby ono
stając się uczestnikiem Słowa, które jest ponad wszystko,
mogło umrzeć za wszystkich, a dzięki Słowu, które w nim
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mieszka, pozostało niezniszczone i aby przez łaskę zmar
twychwstania uwolnić wszystkich ludzi od skażenia.
Słowo wydało na śmierć ciało, które przyjęło, jako
ofiarę bez zmazy za innych, i w ten sposób oddaliło śmierć
od wszystkich ludzi Jemu podobnych.
Słowo Boże, które jest ponad wszystko, ofiarując świą
tynię swojego ciała za wszystkich, spłaciło przez śmierć
nasz dług. W ten sposób nieśmiertelny Syn Boży, zjedno
czony ze wszystkimi ludźmi przez podobne ciało, wszy
stkim zapewnił niezniszczalność przez obietnicę zmar
twychwstania.
Skażenie śmierci nie ma już mocy nad ludźmi, dzięki
Słowu, które zamieszkało wśród nich w ludzkim ciele.
Jr 15, 19. 20; 2 P 2, 1
W. Będziesz jakby moimi ustami, f Uczynię z ciebie
dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. * Będą walczyć
z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą. /
Alleluja.
K. Będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród
was zgubne herezje. Wyprą się oni Pana, który ich odkupił.
W. Będą.
R espo n so r iu m

Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego
Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w Bóstwo Twojego
Syna, f spraw, abyśmy dzięki Jego nauce i opiece * coraz
lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali. Przez naszego
Pana.
Również 2 maja
ŚW. Z Y G M U N T A , KRÓLA I M ĘC ZEN N IK A
W Płocku: Głównego patrona miasta
Uroczystość
Zygm unt był królem Burgundii nawróconym z arianizmu
na katolicyzm. Za namową swojej drugiej żony wydał na śmierć
syna z pierwszego małżeństwa i za ten występek podjął później
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surową pokutę w zbudowanym przez siebie klasztorze. Podczas
najazdu Franków w roku 524 został im wydany i utopiony
w studni wraz z żoną i dwom a synami. Jego relikwie znajdują się
w kościele katedralnym w Płocku, złożone tam w XII w. przez
biskupa Wernera.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1597.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z dzieła św. Augustyna, biskupa, Państwo Boże
(księga V, rozdz. 24)
Szczęśliwi władcy troszczący się o sprawiedliwość
Nie zamierzamy wykazywać, że szczęście władców
chrześcijańskich sprowadza się jedynie do długich lat ich
panowania czy też że mogli przekazać tron swoim synom,
a sami w pokoju zejść z tego świata. Nie mówimy, że są
szczęśliwi, bo mogli odeprzeć wrogów królestwa lub po
skromić próby buntu niespokojnych poddanych. Te sprzy
jające im okoliczności, stanowiące osłodę pełnego zmagań
życia na ziemi, były udziałem i władców niechrześcijań
skich, nie należących do Państwa Bożego, ale adorują
cych fałszywych bogów. Bóg tak dozwolił w swoim miło
sierdziu, bo nie chciał, by wierzący w Niego widzieli
w podobnych osiągnięciach najwyższe dobro dla czło
wieka.
My natomiast uważamy, że szczęśliwi są władcy rzą
dzący sprawiedliwie, którzy się nie pysznią i nie dają
posłuchu pochlebcom i służalcom, i pamiętają o tym, że
są tylko słabymi ludźmi. Służą oni wszechwładnemu Bo
gu, miłują Go, czczą i szanują, i ku Niemu skłaniają serca
swych poddanych, bo ważniejsze jest dla nich owo kró
lestwo, którego posiadania nikt nie będzie mógł im ode
brać. Wolą oni raczej przebaczać niż karać, a winnych
ścigają nie dla zemsty, lecz gdy tego wymaga dobro pań
stwa, które im zostało powierzone; jeżeli ułaskawiają
przestępcę, czynią to w nadziei, że się poprawi, a nie
z pobłażliwości dla występku, konieczną zaś surowość
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w stosowaniu prawa łagodzą wyrozumieniem i dobro
czynnością. Tym więcej powściągają oni swoje zachcian
ki, im bardziej są niezależni i wolą raczej panować nad
swoimi pożądaniami niż władać licznymi ludami.
Tak postępują władcy, którymi kieruje umiłowanie
wiecznej szczęśliwości, a nie próżna chwała; a ich ofiarą
złożoną za grzech jest pokorne poddanie się Bogu, miło
sierdzie i modlitwa. Takich władców chrześcijańskich my
nazywamy szczęśliwymi: szczęście ich czeka i podążają ku
niemu pełni nadziei, aż stanie się ono rzeczywistością
w dniu, gdy się spełni to, czego oczekujemy.
2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8-11
W. W dobrych zawodach wystąpiłem, f bieg ukończy
łem, wiarę zachowałem. * Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości. / Alleluja.
K. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpie
niach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmierci
dojdę do zmartwychwstania. W. Na ostatek.
R e s p o n s o r iu m

Modlitwa
Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwie
ma koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą
męczeństwa, a jego ciało spoczywające w głębi wód
wskazałeś wiernym; f spraw, abyśmy oddając cześć za
sługom Męczennika, * za jego wstawiennictwem dozna
wali obrony we wszelkich przeciwnościach. Przez naszego
Pana.
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NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI
Głównej Patronki Polski
Uroczystość
Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz uroczystym
aktem oddał kraj pod opiekę M atki Bożej, obierając Ją Królową
Polski. Święto Królowej Polski, ustanowione przez św. Piusa X
dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius X! rozszerzył na całą
Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII ogłosił Najśw. Maryję
Pannę, Królową Polski, główną patronką kraju razem ze świę
tymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.
I N IE S Z P O R Y
H ymn

1 Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie,
Także i ziemia niech wielbi Cię pieśnią,
Dziewico święta, Matko Jezusowa,
Niepokalana.
2 O jak szczęśliwy cały naród polski,
Który Cię słusznie nazywa Królową,
I dowodami wielkiej swej miłości
Hołdy Ci składa.
3 Gdy łzy wylewa pod brzemieniem cierpień,
Wznosi swe modły z ufnością ku Tobie,
A Ty odwracasz złość i strzały wroga
Własną potęgą.
4 Przewodnia gwiazdo wśród nawałnic morza,
Wieżo obronna przed wrogów napadem,
Oddanym Tobie synom polskiej ziemi
Pośpiesz z pomocą.
5 Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię, Pani, uwieńczył koroną
I w swej dobroci oddał w Twe władanie
Naszą Ojczyznę. Amen.

/ Nieszpory
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1 ant. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, * przez
Boga Najwyższego / więcej niż wszystkie niewiasty na
ziemi. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o Najśw. Maryi P an 
nie, s. 1530.

2 ant. Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela. /
Tyś wielką chlubą naszego narodu. / Alleluja.
3 ant. Pamięć o Tobie * pozostanie aż na wieki /
w sercach ludzi wspominających moc Boga. / Alleluja.
C zy ta n ie

A p 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Czcią i chwałą uwieńczyłeś Maryję, Panie. * Al
leluja, alleluja. W. Czcią. K. Obdarzyłeś Ją władzą nad
dziełami rąk Twoich, w . Alleluja, alleluja. K. Chwała
Ojcu. w . Czcią.
Ant. do pieśni Maryi Do Ciebie wołaliśmy, * święta
Boża Rodzicielko, / i przez Ciebie otrzymaliśmy pomoc
od Pana. / Alleluja.
K.

P rośby

Uwielbiajmy zmartwychwstałego Chrystusa i zanośmy do
Niego nasze pokorne błagania:
Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.
Panie, Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski,
daj, aby Twój Kościół nieustannie jednoczył się
w miłości.
Ty nam dałeś Maryję jako Królową naszej Ojczyzny,
spraw, abyśmy jak Ona zawsze dochowali Ci wierności.
Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo
ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przeba
czenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.
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Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby polegli za Ojczyznę radowali się na wieki
w Twoim królestwie razem ze świętymi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej
Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, f spraw łaska
wie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej *
religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna roz
wijała się w pokoju. Przez naszego Pana.
WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Króla, / który swoją
Matkę, Maryję, uczynił naszą Królową. / Alleluja.
Psalm Wezwania ja k w Częściach stałych, s. 818.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
H ymn

1 Pani, Królowo naszego narodu,
Jesteś od wieków ostoją i mocą
Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję,
Bogurodzico.
2 Idziesz przed nami jak obłok świetlany,
Swoją jasnością wskazując nam drogę
Wiary, jedności, pokoju i zgody,
Bogurodzico.
3 W święta triumfu i w trudzie codziennym
Z Twoją pomocą pragniemy być wierni
Dobrej Nowinie królestwa Bożego,
Bogurodzico.
4 Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością,
Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie,
Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa,
Bogurodzico.
5 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Bogu Jednemu niech będzie na wieki
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Cześć i podzięka za naszą Królową,
Bogurodzicę. Amen.
Antyfony, psalmy i werset z Tekstów wspólnych o Najśw.
M aryi Panie, s. 1534.
I C z y t a n ie

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

12, 1-9. 13-17

Wielki znak na niebie
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczo
na w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła
cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na
niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów
i dziesięć rogów a na głowach jego siedem diade
mów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:
i rzucił je na ziemię.
1 stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby
skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą
żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego
tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma
przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez ty
siąc dwieście sześćdziesiąt dni.
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i je
go aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich
w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż
starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim
strąceni zostali jego aniołowie.
A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,
począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I da
no Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię
leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas
i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za
Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją
rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście
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i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą
Smok ze swej gardzieli wypuścił.
I
rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozo
cząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą
przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.
R espo n so r iu m

Ap 12, 1

Wielki znak ukazał się na niebie: | Niewiasta oble
czona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * A na Jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu. / Alleluja.
K. Jej Syn króluje na wieki. w. A na Jej głowie.
W.

II

C zy t a n ie

Śluby króla Jana Kazimierza, złożone dnia 1 kwietnia
1656 roku
Ciebie dziś za Patronkę i Królową obieram
Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico.
Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla
królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do
Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za
Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak
samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo
litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflan
ckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu naro
dów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obro
nie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk peł
nym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nie
przyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.
A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi
zniewolony pałam wraz z narodem moim, nowym a żar
liwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przy
rzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich
imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezu
sowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa
mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.
Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym
pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowa
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niem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę
zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na
podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocz
nie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz
dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co
przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.
Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie wi
dzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na
Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sę
dziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przy
rzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz
ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków,
aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów
i ucisków wyzwolić.
Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie,
senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów
natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypeł
nienia ich uzyskał.
R e s p o n s o r iu m
W. Oddajmy cześć f naszej Królowej, Dziewicy M a

ryi, * Bo z Chrystusem króluje na wieki. / Alleluja.
K. Pan Ją obdarzył władzą nad dziełami rąk swo
ich i wszystko położył pod Jej stopy. W. Bo z Chry
stusem.
H Y M N Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 O pełna chwały Dziewico
I najpiękniejsza Królowo,
Sławimy Ciebie pieśniami,
A Ty je przyjmij łaskawie.
2 Jakimi oddać słowami
Bogactwo Twojej dobroci,
Za którą Cię nazywamy
Najlepszą Matką Ojczyzny?
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3 Gdyż broniąc kraju przed wrogiem,
Zbawieniem naszym się stałaś
I Bóg powierzył Ci władzę
Nad całym polskim narodem.
4 Gdy ciężkie winy przeszłości
Poddały naród niewoli,
Z dawnego błędu ratując,
Na wolność Tyś go wywiodła.
5 Królową jesteś pokoju,
Więc uproś pokój ludowi,
Oddalaj spory i wojnę,
Otaczaj wszystkich opieką.
6 Niech Twemu, Pani, Synowi
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Na wieki będzie podzięka
Za Ciebie, nasza Królowo. Amen.
1 ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, * bo przez Ciebie
przyszło zbawienie świata, / teraz pełna chwały radujesz
się w Panu. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli 1 tygodnia, s. 847.

2 ant. Z Tobą, Matko, * błogosławimy Pana, / który
umierając powierzył nas Tobie jako dzieci. / Alleluja.
3 ant. Dziewica Maryja * została wyniesiona ponad
chóry aniołów, / a na Jej głowie jaśnieje wieniec z gwiazd
dwunastu. / Alleluja.
por. Iz 61, 10
Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się
w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył
płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe
klejnoty.

C z y t a n ie

R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Bóg wybrał Maryję i bardzo umiłował. * Alleluja, al
leluja. w. Bóg wybrał. K. Dał Jej zamieszkać w swoim przy
bytku. w Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg wybrał.
K.
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Ant. do pieśni Zachariasza Błogosławmy Boga nie
bios * i wysławiajmy Go wobec wszystkich żyjących, / bo
przez Maryję Dziewicę okazał nam swoje miłosierdzie. ,
Alleluja.
Prośby

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, który narodził się
z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne bła
gania:
Wysłuchaj nas, Jezu, Synu Maryi.
Jezu, Słońce sprawiedliwości, Twoje przyjście poprze
dziła Niepokalana Dziewica, jak pełna blasku ju 
trzenka,
spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej
światłości.
Jezu, Słowo odwieczne, Ty wybrałeś sobie Niepokalaną
Maryję jako mieszkanie,
wybaw nas od zepsucia grzechu.
Nasz Zbawicielu, Twoja Matka stała obok krzyża,
przez uczestnictwo w Twoich cierpieniach doprowadź
nas do wiecznej radości.
Najłaskawszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu dałeś Janowi
Maryję za Matkę,
daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano Jej
dzieci.
Panie nieba i ziemi, Ty zechciałeś, aby Maryja jako
Królowa stanęła po Twojej prawicy,
daj, abyśmy zasłużyli na udział w Jej chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej
Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, t spraw łaska
wie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej *
religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna roz
wijała się w pokoju. Przez naszego Pana.
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MODLITWA W CIĄGU DNIA
Antyfony, psalmy, czytanie i werset jak w Tekstach wspól
nych o Najśw. Maryi Pannie, s. 1549.
Modlitwa jak w Jutrzni.

II N IE S Z P O R Y
HYMN Gdy niebo sławi, s. 1386.
Albo: H

ym n

1 Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja,
Ziści nam, spuści nam!
Kyrie elejson.
2 Twego dzieła Chrzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,
Słysz modlitwę, jąż nosimy.
A dać raczy, jegoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt!
Kyrie elejson.
1 ant. Pan dał Jej władzę * nad całym swoim kró
lestwem / i dał Jej koronę. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o Najśw. Maryi Pan
nie, s. 1551.

2 ant. Maryja Dziewica, nasza Królowa, * stoi po

prawicy Chrystusa w blasku chwały. / Alleluja.
3 ant. Złota korona na Jej głowie, * znak świętości,
chwały i zaszczytu. / Alleluja.
Czytanie

Jdt 9, 11. 14

Nie w liczbie jest Twoja siła, Panie, ani panowanie
Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem po
kornych, wspomożycielem uciśnionych, opiekunem sła
bych, obrońcą odrzuconych i wybawcą tych, co utracili
nadzieję. Spraw, aby cały naród i każde pokolenie po
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znało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej
potęgi i mocy i że nie ma nikogo innego prócz Ciebie.
R esponsorium

k ró tk ie

Królowo Polski, wstawiaj się za nami. * Alleluja,
alleluja. W. Królowo. K. Abyśmy się stali godnymi obiet
nic Chrystusowych, w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Królowo.
Ant. do pieśni Maryi Wielkie rzeczy * uczynił nam
Bóg przez Maryję, / Jej imię błogosławią pokolenia. /
Alleluja.
K.

Prośby

Uwielbiajmy zmartwychwstałego Chrystusa i zanośmy
do Niego nasze pokorne błagania:
Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.
Panie, Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski,
daj, aby Twój Kościół nieustannie jednoczył się
w miłości.
Ty nam dałeś Maryję jako Królową naszej Ojczyzny,
spraw, abyśmy jak Ona zawsze dochowali Ci wier
ności.
Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo
ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przeba
czenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.
Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby polegli za Ojczyznę radowali się na wieki
w Twoim królestwie razem ze świętymi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej
Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, t spraw łaska
wie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej *
religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna
rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana.
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ŚW. FLORIANA, M ĘC ZEN N IK A
Wspomnienie obowiązkowe
W Krakowie: Patrona miasta - Święto
Florian był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana.
Umęczony za wiarę, został utopiony w rzece Aneso w roku 304.
Pod koniec XII wieku sprow adzono jego relikwie do Krakowa.
Strażacy i hutnicy czczą go jako swojego patrona. Papież P a
weł VI ogłosił świętego Floriana patronem diecezji katowickiej,
obok świętej Barbary, dziewicy i męczennicy.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
H ymn

1 Miasto dostojne, królewski Krakowie,
Wysławiaj pieśnią swojego patrona,
Który cię zawsze otaczał opieką
I bronił w każdej potrzebie.
2 Pan go powołał do chwały męczeństwa,
By uczestniczył w cierpieniach Jezusa,
On zaś z weselem podążył śladami
Swojego Mistrza i Króla.
3 Odtąd przychodzi z pomocą grzesznikom
Palonym ogniem podstępnej pokusy;
Gasi płomienie grożące zagładą
I niesie słabym otuchę.
4 Proś więc, Krakowie, świętego Floriana,
Którego ciało spoczywa w twych murach,
Aby cię chronił przed zła nawałnicą
I rosą łaski orzeźwiał.
5 Błogosławiony niech będzie na wieki
Wszechmocny Ojciec i Syn zmartwychwstały
Z Duchem Najświętszym za dar ocalenia
Od żaru wrogiej otchłani. Amen.
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II C z y t a n ie

Z Roczników Królestwa Polskiego, Jana Długosza
(księga VI)
Za zmiłowaniem Bożym przybył Polsce nowy orędownik
i opiekun
Papież Lucjusz III chcąc się przychylić do ciągłych
próśb księcia i monarchy polskiego, Kazimierza, których
już łaskawie wysłuchał jego poprzednik, Aleksander III,
postanawia dać wymienionemu księciu i katedrze kra
kowskiej ciało niezwykłego męczennika, świętego Floria
na. Na większą cześć zarówno świętego, jak Polaków,
posłał kości świętego ciała księciu polskiemu Kazimie
rzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny, Idzie
go. Ten przybywszy ze świętymi szczątkami do Krako
wa dwudziestego siódmego października, został przyjęty
z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości
i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego
Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które
wyszły naprzeciw niego siedem mil.
Wszyscy cieszyli się, że Polakom za zmiłowaniem
Bożym przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra
krakowska nabrała nowego blasku przez złożenie w niej
ciała sławnego męczennika. Do niej bowiem wniesiono
w tłumnej procesji ludu wymienione ciało i tam je złożo
no, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko
i szeroko jej chwała.
Na cześć zaś świętego męczennika biskup krakowski
Gedeon zbudował dla niego poza murami Krakowa z wiel
kim nakładem kosztów kościół kunsztownej roboty, który
dzięki łaskawości Bożej przetrwał dotąd. Biskupa zaś
Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez księcia Ka
zimierza i biskupa krakowskiego Gedeona odprawiono
do Rzymu. Od tego czasu zaczęli Polacy, zarówno ryce
rze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św.
Floriana nadawać na chrzcie to imię swoim synom.
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2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8-11

RESPONSORIUM

W. W dobrych zawodach wystąpiłem, t bieg ukończy

łem, wiarę zachowałem. * Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości. / Alleluja.
K. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpie
niach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmierci
dojdę do zmartwychwstania. W. Na ostatek.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Kiedy zabłysła nam zorza
I słońce wschodzi na niebie,
Kraków cię sławi, Florianie,
W radosnym dniu twego święta.
2 Męką wyznałeś przed światem
Chrystusa, Króla światłości,
Odtąd z braterską pomocą
Przychodzisz wszystkim proszącym.
3 Wejrzyj z miłością na miasto,
Którego jesteś patronem,
Broń nas od żaru zawiści
1 od gorąca niezgody.
4 Wylej na serca wzburzone
Łagodny strumień pokoju;
Tych zaś, co gaszą płomienie,
Przed złą przygodą ochraniaj.
5 Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki;
Cześć Florianowi świętemu
Za jego wierną opiekę. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza Wspomóż nas, chwalebny
męczenniku, Florianie, * gdy zaświta jutrzenka wiecz
ności: / niech Chrystus, Słońce sprawiedliwości, otworzy
nam bramy niebios. / Alleluja.
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Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, f za wstawiennictwem
świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomie
nie naszych namiętności * i zachowaj nas od pożarów.
Przez naszego Pana.
NIESZPORY
H YM N Miasto dostojne, s. 1396.

Ant. do pieśni Maryi Florian, chwalebny wyznawca, *
porzucił ziemski oręż dla służby w szeregach Pana, / życie
swe oddał dla Chrystusa i z Nim się raduje w królestwie
niebios. / Alleluja.
5 maja
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PRZEM YŚLU
r-

W diecezji przemyskiej - Święto
W bazylice katedralnej - Uroczystość
Diecezję przemyską obrządku łacińskiego utworzył papież
Grzegorz X I w roku 1375. Obecny kościół katedralny, trzeci
z rzędu, pochodzi z drugiej połowy X V w. Dwukrotnie niszczo
ny pożarem, został gruntownie odrestaurowany i przebudowa
ny za biskupa Aleksandra Fredry. Dzieła odbudowy dokończył
biskup Wacław Sierakowski i konsekrował odnowioną katedrę
dnia 3 maja 1744 roku. Papież Jan X X III nadał katedrze w roku
1960 tytuł bazyliki mniejszej.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

6 maja
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JA K U BA
Święto
Święty Filip, podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził
z Betsaidy i jak oni był uczniem świętego Jana Chrzciciela, a
potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa: „Panie,
pokaż nam Ojca” , i usłyszał odpowiedź: „K to Mnie zobaczył,
zobaczył także Ojca” (J 14, 8-9).
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Święty Jakub Młodszy, syn Alfeusza, według tradycji był
krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolim
skiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu
Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze jerozo
limskim (Dz 15, 13nn). Poniósł śmierć męczeńską w roku 62.
Teksty wspólne o Apostołach w Okresie Wielkanocnym,
s. 1559, z wyjątkiem:

GODZINA CZYTAŃ
Hym n

1 Filipie, jakże jaśniejesz
Zaszczytnym blaskiem wezwania
I jak podobnie do Piotra
Umiłowałeś Chrystusa!
2 A On cię za to wyróżnił
Przez łaskę serca szczególną:
Objawił ci tajemnice
Swojego w Ojcu istnienia.
3 Nie mniejszą Chrystus miłością
Obdarzył ciebie, Jakubie,
Nazwany bratem Jezusa
I podwaliną Kościoła.
4 Bo tyś był pierwszym pasterzem
Syjonu nowej owczarni
I dotąd listem natchnionym
Pouczasz nas o zbawieniu.
5 Mężowie błogosławieni
I męczennicy Jezusa,
Prowadźcie nas aż do nieba
Przez dar nadziei i wiary.
6 A kiedy w Ojca mieszkaniach
Będziemy trwali na wieki,
Niech z wami razem śpiewamy
Ku chwale Trójcy Najświętszej. Amen.

6 maja
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II C z y t a n ie

Z traktatu Tertuliana Odrzucenie heretyckich roszczeń
(rozdz. 20, 1-9; 21, 3; 22, 8-10)
Nauczanie Apostołów
Gdy Jezus Chrystus, nasz Pan, przebywał na ziemi,
sam mówił o tym kim jest i był, jakie dzieło dał mu Ojciec
do spełnienia, i co ludzie mają czynić. Mówił to otwarcie
przed ludem lub też na osobności pouczał o tym ucz
niów. Spośród nich, jako głównych, wybrał Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli i stali się następnie nauczycielami
narodów.
Po odpadnięciu jednego z nich, przed odejściem do
Ojca rozkazał pozostałym, aby szli i nauczali narody
i udzielali im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Zaraz też Apostołowie, to znaczy „posłani”, wybrali
drogą losowania Macieja jako dwunastego, na miejsce
Judasza, opierając się na powadze proroctwa zapisanego
w psalmie Dawida. Otrzymali też obiecaną moc Ducha
Świętego, który udzielił im daru języków oraz czynienia
cudów. Najpierw w Judei głosili wiarę w Jezusa Chrystusa
i założyli tam Kościoły, a następnie wszędzie zwiastowali
narodom tę samą naukę i tę samą wiarę.
W każdej miejscowości założyli Kościoły, z których
znów inne brały początek, biorąc od nich korzeń wiary
i ziarna nauki i nieustannie to czynią, aby były Kościo
łami. W ten sposób są i one apostolskie, albowiem są
pędami Kościołów apostolskich.
Każdą rzecz określamy w świetle jej początków. Dla
tego wszystkie te Kościoły, tak liczne i znaczne są jednym
i tym samym Kościołem apostolskim, ponieważ wszystkie
z niego biorą początek.
W ten sposób wszystkie są pierwotnym Kościołem
i wszystkie apostolskim, bo wszystkie są jednym tylko
Kościołem. Dowodem tej jedności jest przekazywanie po
koju, nazywanie się braćmi i udzielana sobie nawzajem
gościnność. Podstawę tych praw stanowi jedna tradycja
tego samego misterium.

1402

6 maja

To zaś, co głosili Apostołowie, a co im zostało obja
wione przez Chrystusa nie inaczej należy wykazywać, jak
tylko zwracając się do Kościołów założonych przez Apo
stołów, które oni nauczali osobiście, później zaś za po
średnictwem posyłanych im listów.
Co prawda, kiedyś Pan jasno powiedział: „Jeszcze
wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść
nie możecie” - dorzucił jednak zaraz: „Gdy zaś przyjdzie
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. W ten
sposób Pan ukazał, że nie ma nic takiego, czego by Apo
stołowie nie wiedzieli, albowiem przyrzekł im, że „poznają
całą prawdę” przez Ducha prawdy. Chrystus spełnił tę
obietnicę, jak o tym świadczą Dzieje Apostolskie, mówiąc
0 zesłaniu Ducha Świętego.
R esponsorium

J 14, 9. 8

Filipie, tak długo jestem z wami, | a jeszcze Mnie
nie poznałeś? * Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. /
Alleluja.
K. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy, w. Kto
Mnie.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
W.

Modlitwa jak w Jutrzni.

JU T R Z N IA
H YM N W czas radosny, z Tekstów wspólnych o Apostołach
w Okresie Wielkanocnym, s. 1565.

1 ant. Panie, pokaż nam Ojca, * a to nam wystarczy.
Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Filipie, tak długo jestem z wami, * a jeszcze

Mnie nie poznałeś? / Kto Mnie zobaczył, zobaczył także
1 Ojca. / Alleluja.
3 ant. Niech się nie trwoży wasze serce; * wierzycie
w Boga? i we Mnie wierzcie. / W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. / Alleluja.

6 maja

C zy ta n ie

1403

E f 2, 19-22

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteś
cie współobywatelami świętych i domownikami Boga,
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie
kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na święty w Panu przy
bytek, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym
budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
R esponso rium

kró tk ie

Ustanowiłeś ich pasterzami na całej ziemi. * Alleluja,
alleluja. W. Ustanowiłeś. K. Będą głosić Twoje imię, Panie.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Ustanowiłeś.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza Filip spotkał Natanaela
i powiedział do niego: * Znaleźliśmy Tego, o którym pisał
Mojżesz w Prawie i prorocy, / Jezusa, syna Józefa z N a
zaretu. / Alleluja.
P rośby

Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymane od Aposto
łów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie Jego
dary i wołajmy:
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi Chrystusa,
który przekazali nam Apostołowie,
— bo z niego czerpiemy siłę i życie.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego słowa zastawiony
dla nas przez Apostołów,
bo przy nim znajdujemy światło i radość.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, zbudowany na
fundamencie Apostołów Kościół,
bo w nim stajemy się członkami jednego Ciała.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty,
które powierzyłeś Apostołom,
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bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze
święta apostołów Filipa i Jakuba, |
ich wstawien
nictwem daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu
Twojego Syna, * abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę.
Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Psalmy z dnia bieżącego z antyfoną przypadającego okresu
liturgicznego. Czytanie z Tekstów wspólnych o Apostołach,
s. 1568 Modlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
H Y M N Żal Apostołów ogarnął, z Tekstów wspólnych o Apo
stołach w Okresie Wielkanocnym, s. 1569.

1 ant. Filipie, * kto Mnie zobaczył, zobaczył także
i Ojca mojego. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o Apostołach, s. 1570.

2 ant. Gdybyście Mnie poznali, * znalibyście i mojego
Ojca, / ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. / Alleluja.
3 ant. Jeżeli Mnie miłujecie, * zachowujcie moje
przykazania. / Alleluja.
E f4 , 11-13
Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych pro
rokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nau
czycielami dla przysposobienia świętych, do wykonywa
nia posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż
dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego
poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do
miary wielkości według Pełni Chrystusa.
C zy tan ie

6 maja
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R e s p o n so r iu m k r ó t k ie
K. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. *
Alleluja, alleluja. W. Głoście. K. Zwiastujcie Jego cuda
wszystkim ludom. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.

w. Głoście.
Ant. do pieśni Maryi Jeżeli we Mnie trwać będziecie, *
a słowa moje w was będą trwały, / proście, o cokolwiek
chcecie, / a to wam się spełni. / Alleluja.
P rośby

Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na
fundamencie Apostołów. Módlmy się do Boga, Ojca
wszechmogącego, za Jego lud święty i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały
ukazał się najpierw Apostołom,
spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce
ziemi.
Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł
dobrą nowinę,
daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu.
Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością
zbierali jego owoce.
Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat
z Tobą,
daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojed
nania.
Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.
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7 maja
NAJŚWIĘTSZEJ M ARYI P A N N Y ,
MATKI ŁASKI BOŻEJ
W diecezji kieleckiej - Wspomnienie obowiązkowe
Błogosławiona Dziewica w szczególny sposób współpraco
wała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję
i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dla
tego stała się naszą matką w porządku łaski. To macierzyństwo
M aryi w ekonomii łaski trwa nieustannie (K K rozdz. V III).
Teksty wspólne o Najśw. Maryi Pannie, s. 1533, z wyjątkiem:

WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Odkupiciela, / który
chce, byśmy wszystkie dobra otrzymywali przez Maryję. /
Alleluja.
GODZINA CZYTAŃ
H ymn

1 Chrystus przejęty litością dla ludzi
Nas, ponoszących słuszną karę śmierci,
Znowu do życia powołał i obmył
Krwią swoją świętą.
2 Krew ta jest rzeką, co z grzechu oczyszcza,
Morzem wszelkiego dobra niezmierzonym;
Ona wytrysła jak zdrój siedmioraki
Życia i łaski.
3 Z woli Jezusa Maryja się stała
Matką wierzących i orędowniczką,
Której przyczyna wyprasza dla ludzi
Dary zbawienia.
4 Prośmy więc naszą Królową i Panią,
Pełni ufności w moc Jej pośrednictwa,
Aby nas wiodła ku swemu Synowi
W każdej godzinie.
5 Ciebie pragniemy wysławiać na wieki,
Boże jedyny w Trójcy Przenajświętszej;

7
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Ciebie niech wielbi nasz duch mocną wiarą,
Usta zaś pieśnią. Amen.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Bernarda, opata
(Kazanie 7, Na Narodzenie NMP)
Bóg zechciał dać nam wszystko przez Maryję
Całym sercem i duszą, całą głębią naszego uczucia
uczcijmy Maryję, bo taka jest wola Tego, który przez Nią
zechciał wszystko nam dać. Taka jest - powtarzam - dla
nas wola Pana. Zawsze i wszędzie czuwa Ona nad nami,
wspiera chwiejnych, budzi wiarę, umacnia nadzieję, roz
prasza zwątpienia, podnosi małodusznych. Pełen lęku nie
śmiałeś zbliżyć się do Ojca, z bojaźnią kryłeś się przed
Jego obliczem, i dał ci Jezusa jako Pośrednika. Czego by
Syn nie otrzymał od takiego Ojca? Bóg Go wysłuchał, bo
Syn Go uczcił pełen uległości, a Ojciec miłuje swego Syna.
Lecz i może jego się lękasz? A przecież jest On twoim
bratem, mający ciało podobne twojemu, we wszystkim
doświadczany, z wyjątkiem grzechu, aby mógł przyjść
z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Jego to dała ci
Maryja.
Może jednak napełnia cię bojaźnią Jego Boski Maje
stat, bo chociaż stał się człowiekiem, to jednak nie prze
staje być Bogiem. Chcesz więc i u niego mieć Pośrednika?
Wzywaj Maryję! Jak i ty została Ona stworzona, ale czy
sta od wszelkiej skazy, w swym istnieniu jedyna i nie
powtarzalna. Nie waham się powiedzieć, że i Ona zosta
nie wysłuchana, bo całkowicie jest oddana i uległa Panu.
I z całą pewnością Syn wysłuchuje Matkę, a i Syna wy
słucha Ojciec.
Ukochani! Przez Nią grzesznicy mają dostęp do Boga,
Ona jest naszą jedyną otuchą, w Niej pokładamy całą
naszą nadzieję. Bo czyż może Syn odrzucić prośby Matki,
czyż może pozostawić je nie wysłuchane? Czyż może Syn
pozostać głuchy na błagania Matki i czyż On sam może
nie być wysłuchanym przez Boga? Nic podobnego! „Zna
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lazłaś łaskę u Boga” - mówi anioł do Maryi. Jakie to
szczęście. Zawsze znajduje Ona łaskę u Pana, a tylko tej
łaski potrzebujemy. Poszukujmy jej i poszukujmy przez
Maryję, bo to, o co prosi, otrzyma i nie pozostanie nie
wysłuchana. Została Ona wywyższona ponad cały rodzaj
ludzki, została wywyższona ponad aniołów i ponad wszel
kie stworzenie niebios, bo tylko u Najwyższego może
zaczerpnąć wody żywej, którą podaje ludziom.
Responsorium

Błogosławiona jesteś między niewiastami, | b°
przekleństwo Ewy zamieniłaś na błogosławieństwo, *
Przez Ciebie bowiem błogosławieństwo Ojca zajaśniało
ludziom. / Alleluja.
K. I dzięki Tobie prarodzice Twoi otrzymają zba
wienie. W. Przez Ciebie.
W.

Modlitwa
Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wy
dała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele
odkupienia ludzi, | spraw, aby nam wyjednała obfite
łaski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia.
Przez naszego Pana.

8 maja
ŚW. STANISŁAWA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA
Głównego patrona Polski
Uroczystość
Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej
diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu
otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem
krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz za
biegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwie
dzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią
męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, które
mu wypominał jego nadużycia.

I NIESZPORY
H ymn

1 Raduj się, Polsko, Ojczyzno,
Szlachetnym synem wsławiona;
Króla wieczności wychwalaj
Za Jego dzieła wspaniałe.
2 On bowiem sprawił swą łaską,
Że święty biskup Stanisław
Blaskiem potężnym jaśnieje
Przez śmierć męczeńską i cuda.
3 Ganiąc odważnie monarchę
Za jego czyny okrutne,
Palmę osiągnął męczeństwa,
Gdy rozsiekano go mieczem.
4 Tak umierając zasłużył,
By wejść do chwały niebieskiej;
Możny opiekun narodu
Do Boga za nim się wstawia.
5 Przeto, szczęśliwy Krakowie,
Świętego ciała strażniku,
Stwórcę całego wszechświata
Błogosław w każdej godzinie.
45 LG II
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6 Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie cześć nieustanna;
Dla nas wesele i pokój
Przez męczennika zwycięstwo. Amen.
Antyfony, psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o paste
rzach, s. 1623.

2 Tm 4, 1-2
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który
będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się,
i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie
w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na
duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

C zy tan ie

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K Świadczyłem o Twej prawdzie wobec królów. *
Alleluja, alleluja, w. Świadczyłem. K Rozważałem Twoją
naukę, bo bardzo ją pokochałem, w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w . Świadczyłem.
Ant. do pieśni Maryi Święty Stanisław * aż do śmier
ci walczył w obronie prawa Bożego, / nie bał się gróźb
władcy, / bo Chrystus był jego mocą. / Alleluja.
P rośby

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla
ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i za
nośmy do Niego pokorne błagania:
Zachowaj, lud swój, o Panie.
Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i god
nych podziwu pasterzy,
spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich
świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze,
jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświę
caj swój Kościół.
Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i ze
słałeś na nich Twojego Ducha,

Godzina czytań
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napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego
ludu.
Panie, Ty dałeś świętemu Stanisławowi stanąć w obronie
sprawiedliwości,
spraw, aby w naszej Ojczyźnie zachowywano Twoje
prawo.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych
pasterzy,
spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony,
nie pozostał z dala od Ciebie.
Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom
życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nie
ustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami
prześladowców, f spraw, abyśmy za jego wstawiennic
twem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez
naszego Pana.
WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana w uroczystość
świętego Stanisława, / który oddał życie w obronie spra
wiedliwości. / Alleluja.
Psalm W ezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
Hymn

1 Niech cała Polska wysławia
Pieśnią wesela i chwały
Pasterza, który swe życie
Oddał dla dobra owieczek.
2 Za sprawiedliwość dla wszystkich,
Wolność Kościoła Bożego
I godność ludzi krzywdzonych
Umarł pod mieczem monarchy.
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3 Lecz odtąd z łaski Chrystusa
Stał się znamieniem jedności
I opiekunem Ojczyzny,
Którą przed wrogiem osłania.
4 Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
5 Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.
Psalm o d ia

ant. Mąż Boży, Stanisław, umiłował prawo Pń
1
skie * i nie wchodził na drogę grzeszników. / Alleluja.
Psalm 1
Szczęśliwy człowiek, *
który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoją się na sądzie występni *
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.
Ant. Mąż Boży, Stanisław, umiłował prawo Pańskie
i nie wchodził na drogę grzeszników. / Alleluja.
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2 ant. Król podniósł rękę na dobrego pasterza, * ale
Pan się upomniał o swego pomazańca. / Alleluja.
Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi |
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej” .
Wyrok Pański ogłoszę: f
On rzekł do mnie „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie” .
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę
zagłady, f
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Król podniósł rękę na dobrego pasterza, / ale
Pan się upomniał o swego pomazańca. / Alleluja.
3 ant. Błogosławieństwo Pana * spoczęło na słudze
Bożym, / a jego wrogowie zostali rozproszeni. / Al
leluja.
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Psalm 3
Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
„Nie znajdzie on w Bogu zbawienia”.
Ty zaś, Panie, tarczą moją jesteś i chwałą, *
Ty moją głowę podnosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swej góry.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
Powstań, Panie, ocal mnie, mój Boże! f
Bo zdruzgotałeś szczęki wszystkich moich wrogów *
i połamałeś zęby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie. *
Nad Twoim ludem Twe błogosławieństwo.
Ant. Błogosławieństwo Pana spoczęło na słudze Bo
żym, / a jego wrogowie zostali rozproszeni. / Alleluja.
K. W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał.
Alleluja.
w. Cóż może uczynić mi człowiek. Alleluja.
I C z y t a n ie

Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 4,1-18
W służbie prawdy
Bracia! Oddani posługiwaniu zleconemu nam przez
miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Unikamy postępo
wania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się
do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego,
lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych
w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.
A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla
tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których
umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask
Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
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Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa
Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa.
Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by
zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by
olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu
Chrystusa.
Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinia
nych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwąt
pieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosi
my prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni;
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustan
nie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa
objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy
wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa
objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa
w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego
napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także
wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam
i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem
dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę
Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż
bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień.
Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu go
tują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się
wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewi
dzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co
niewidzialne, trwa wiecznie.
R esponsorium

w. Święty Stanisławie, f pasterzu Kościoła krakow
skiego, / znaki twojego zwycięstwa jaśnieją nad polską
ziemią. * Zasługi twojej krwi jednoczą naszą Ojczyznę.
Alleluja.
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K. Męczenniku wspaniały, sławimy dzisiaj twoje imię,
oręduj za nami u tronu Bożego. W. Zasługi twojej krwi.
II C z y t a n i e
Z Listu apostolskiego papieża Piusa XII
(List do Prymasa i Biskupów Polski
w 700-lecie kanonizacji św. Stanisława)
Dał wielki przykład chrześcijańskiego męstwa
Wiele przesławnych czynów opromienia swoim bla
skiem dzieje Polski, a jednak w pamięci pokoleń na za
wsze pozostanie imię świętego Stanisława, sławnego orę
downika waszej Ojczyzny. Jest on chlubą i ozdobą Koś
cioła w Polsce, bo chwałą męczeństwa uświęcił początki
chrześcijaństwa w waszym kraju. Potrzeba Wam było ta
kiego pasterza, oddającego swoje życie za owce w obronie
wiary i obyczajów chrześcijańskich, by jego krew użyźniła
zasiane wśród Was ziarno Ewangelii.
Ten biskup krakowski, którego powołała Boża Opatrz
ność, pozostawił nam doskonały przykład chrześcijańskiego męstwa. Święty Stanisław żył tylko dla Boga,
całkowicie oddany ludziom i trosce o powierzoną sobie
owczarnię, za przykładem Boskiego Pasterza, który był
mu wzorem aż po ostatnie dni życia. Nie szczędził trudów,
nie zrażał się żadnymi przeszkodami, byle tylko obyczaje
społeczeństwa i jednostek oprzeć na zasadach Ewangelii.
Nie cofnął się nawet i wtedy, gdy ściągnął na siebie gniew
króla Bolesława, któremu wypominał jego zgubne postę
powanie. Ten bezbożny tyran mógł się srożyć na biskupa,
mógł się targnąć na jego życie, nie mógł jednak zła
mać jego ducha. Bo ów niezłomny Pasterz chętnie oddał
w ofierze swoje życie, aby się nie sprzeniewierzyć naka
zom swego obowiązku, a swoim wiernym pozostawił
przykład niezachwianej stałości, którą uwieńczył palmą
męczeństwa.
Ta niegodziwa zbrodnia wstrząsnęła sumieniami wier
nych, a oburzenie ludu było tak wielkie, że jak podaje
tradycja, jej sprawca musiał opuścić królestwo i udać się
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na wygnanie. Znamienny to dowód wielkiej miłości i czci,
jaką wasi ojcowie żywili względem swego biskupa. Te
uczucia nie osłabły z biegiem lat; dziś jeszcze z wielką
radością stwierdzamy, jak dalece są one żywe, a słodkim
uczuciem napełnia Nas nadzieja, że teraz wzmocnią się
i rozwiną.
Z Wami jest Chrystus i Jego moc zwycięska, a zatem
bez lęku i śmiało trwajcie w boju dla Pana. Niech wasza
wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła, niech
waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość,
a wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszy
stko wokoło zdaje się walić i upadać. Niech ona Was
wspiera i da Wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą
ufnością. Czegóż macie się lękać? „Kościół święty potrafi
wzrastać wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczać
z prostej drogi; nie przygnębią go przeciwności, nie odu
rzą powodzenia; w pomyślności umie zachować pokorę,
w trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu” (św. Grze
gorz Wielki).
Pamiętajcie o tym, że wzywa Was do swoich szeregów
Bóg żywy; grzech i śmierć są wydane na zagładę, a za
tknięte zostaną zwycięskie sztandary prawdy i miłości.
Dlatego zwracamy się do każdego z Was słowami św.
Ignacego Antiocheńskiego wypowiedzianymi do Polikar
pa: „Bądź odporny jak uderzone kowadło”. Albowiem
podjęte przez Was ogromne trudy przyniosą wielkie
owoce.
R e s p o n s o r iu m
W. Pasterz zginął pośród owiec, t zasnął oblubieniec

na łonie oblubienicy, / płacząca matka raduje się synem, *
Bo żyje zwycięzca, chociaż padł pod mieczem. / Alleluja.
K. Cała Polska raduje się biskupem Stanisławem, k t ó 
ry oddał życie za swoje owce. W. Bo żyje zwycięzca.
H Y M N Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
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JUTRZNIA
H

ym n

1 Wesel się, Ojczyzno, w dniu wielkiego święta,
Z radością wychwalaj możne dzieła Pana,
Ziemio męczenników wiernych Jego łasce.
Rodząca dla nieba kłosy pełne ziarna.
2 Pasterz sprawiedliwy oddał swoje życie,
Gdy chleba i wina składał święte dary,
Własną krew mieszając z krwią Bożego Syna,
By stać się na zawsze ojcem swego ludu.
3 Wesel się, Krakowie, ozdobiony męką
Twojego biskupa, którą podjął mężnie
Idąc śladem Mistrza i jak On zabity,
Powrócił do Niego w blasku wiecznej Paschy.
4 Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego
Za Jego potęgę dzisiaj okazaną
W świętym Stanisławie, który zło zwyciężył
I jedność przywrócił swemu narodowi. Amen.
1 ant. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Męczennicy Pańscy, * błogosławcie Pana na
wieki. / Alleluja.
3 ant. Pan mówi: * Zwycięzcę uczynię filarem w mojej
świątyni. / Alleluja.
Hbr 13, 7-9a
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam
słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich
wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na
wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom.
C zy tanie

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Ustanowiłeś ich strażnikami w Twoim Kościele. *
Alleluja, alleluja, w. Ustanowiłeś. K. W dzień i w nocy
będą głosić Twoją chwałę, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała
Ojcu. W. Ustanowiłeś.
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Ant. do pieśni Zachariasza Błogosławiony Bóg, *
który ustanowił Stanisława biskupem, / aby rządził lu
dem Bożym / i kierował go na drogę zbawienia. / Alleluja.
P rośby

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Paste
rza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do
Niego pokorne błagania:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość
i łaskawość,
obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.
Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą
świętości.
Ty przez roztropność i miłość świętych pasterzy pouczałeś
swoją owczarnię,
zjednocz wszystkie dzieci naszej Ojczyzny i oświeć nas
blaskiem Twojej prawdy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nie
ustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami
prześladowców, t spraw, abyśmy za jego wstawiennic
twem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez
naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Psalmodia dodatkow a, s. 1229.
Antyfona, czytanie i werset z Tekstów wspólnych o paste
rzach w Okresie W ielkanocnym, s. 1647.
M odlitwa jak w Jutrzni.

1420

8 maja

II NIESZPORY
HYMN Raduj się Polsko, jak w I Nieszporach, s. 1409.

1 ant. Sługa Boży, Stanisław, * ustanowiony bisku
pem, / czujnie pełnił straż nad owczarnią Chrystusa. /
Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o pasterzach, s. 1650.

2 ant. Stanisław * stał się żywym przykładem dla
owczarni. / Alleluja.
3 ant. Najwyższy Pasterz * obdarzył go niewiędnącym
wieńcem chwały. / Alleluja.
C zy tanie

1 P 5, 1-4

Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również
starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz
uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem,
ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na
niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy
ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy
zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący
wieniec chwały.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się
wstawia za swoim ludem. * Alleluja, alleluja. W. Oto
pasterz. K. Oddał życie za swoich braci. W. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Oto pasterz.
Ant. do pieśni Maryi Dzięki Ci składamy, Chryste,
Dobry Pasterzu. * Ty doprowadziłeś biskupa Stanisława
do swojej chwały, / spraw, abyśmy uczestniczyli w Twoim
królestwie na wieki. / Alleluja.
K.

P rośby

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla
ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i za
nośmy do Niego pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie.
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Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i god
nych podziwu pasterzy,
spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich
świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze,
jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświę
caj swój Kościół.
Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i ze
słałeś na nich Twojego Ducha,
napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego
ludu.
Panie, Ty dałeś świętemu Stanisławowi stanąć w obronie
sprawiedliwości,
spraw, aby w naszej Ojczyźnie zachowywano Twoje
prawo.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych
pasterzy,
spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony,
nie pozostał z dala od Ciebie.
Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom
życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nie
ustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami
prześladowców, f spraw, abyśmy za jego wstawiennic
twem * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez
naszego Pana.
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ŚWIĘTYCH M ĘCZENNIKÓ W
N ER EU SZA I ACHILLESA
Wspomnienie dowolne
Nercusz i Achilles, żołnierze rzymscy, przyjęli wiarę chrześ
cijańską i zostali skazani na śmierć, przypuszczalnie w czasach
Dioklecjana. Pogrzebano ich przy via Ardeatina i wzniesiono na
ich cześć bazylikę.
Teksty wspólne o wielu męczennikach w Okresie W ielka
nocnym, s. 1578.
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II C z y t a n ie
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 61, 4)
Cierpienia Chrystusa nie tylko w Chrystusie
Jezus Chrystus jest jednym człowiekiem ze swoją gło
wą i ciałem; Zbawca ciała i członki ciała, to dwoje w jed
nym ciele i w jednym słowie, i w jednej męce; a kiedy mi
nie nieprawość, w jednym spoczynku. Zatem cierpienia
Chrystusa są nie tylko w Chrystusie; a jednak cierpienia
Chrystusa są tylko w Chrystusie.
Jeżeli bowiem jako Chrystusa rozumiesz głowę i ciało,
cierpienia Chrystusa są tylko w Chrystusie; jeżeli zaś jako
Chrystusa rozumiesz tylko głowę, cierpienia Chrystusa są
nie tylko w Chrystusie. Jeżeli bowiem cierpienia Chry
stusa są w samym Chrystusie, owszem, w samej głowie,
dlaczego mówi pewien Jego członek, Paweł Apostoł:
„Abym dopełnił, czego niedostaje cierpieniom Chrystusa
w moim ciele”?
Jeżeli więc należysz do członków Chrystusa, człowieku,
który to słyszysz, i ty, który tego teraz nie słyszysz (ale jed
nak słyszysz, jeżeli należysz do członków Chrystusa), cokol
wiek będziesz cierpiał od tych, którzy nie należą do członków
Chrystusa, tego właśnie brakowało cierpieniom Chrystusa.
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Dlatego jest dodane, że brakowało; dopełniasz miary,
a nie przelewasz; tyle będziesz cierpieć, ile z twoich cier
pień powinno być dodane całej męce Chrystusa, który
cierpiał w naszej głowie i cierpi w swoich członkach, to
znaczy w nas samych.
Do tego jakby wspólnego naszego państwa w miarę
naszych możliwości dodajemy to, co powinniśmy, i w mia
rę naszych sił wnosimy jakby daninę cierpień. Ostateczne
i kompletne rozliczenie wszystkich cierpień nastąpi do
piero po skończeniu świata.
Nie chciejcie więc, bracia, sądzić, że wszyscy spra
wiedliwi, którzy znosili cierpienia z rąk bezbożnych, także
ci, którzy zostali posłani, aby głosić przyjście Pana przed
Jego przybyciem, nie należeli do członków Chrystusa. Nie
może tak być, żeby nie należał do członków Chrystusa
ten, kto należy do państwa, które za króla ma Chrystusa.
Całe więc to państwo mówi: od krwi Abla sprawied
liwego aż do krwi Zachariasza. A dalej, od krwi Jana
przez krew Apostołów, przez krew męczenników, przez
krew wyznawców Chrystusa jedno państwo mówi.
Ap 21, 4; 7, 16
w. Bóg otrze | wszelką łzę z oczu świętych. / I nie
będzie już odtąd żałoby ani krzyku, ani trudu, * Bo
pierwsze rzeczy przeminęły. / Alleluja.
K. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie
porazi ich słońce ani żaden upał. W. Bo pierwsze.
R esponsorium

Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy podziwiając peł
ne odwagi wyznanie wiary przez świętych męczenników,
Nereusza i Achillesa, * doznali ich braterskiego wsta
wiennictwa u Ciebie. Przez naszego Pana.

1424

12 maja

Również 12 maja
ŚW. P A N K R A C EG O , M Ę C Z E N N IK A
Wspomnienie dowolne
Pankracy poniósł śmierć męczeńską w Rzymie, prawdo
podobnie podczas prześladowania za czasów Dioklecjana. Na
jego grobie przy via Aurelia papież Symmachus kazał zbudować
kościół.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601.

GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Kazanie św. Bernarda, opata
(Kazanie 17 na temat psalmu 91, 4. 6)
Jestem z nim w utrapieniu
„Jestem z nim w utrapieniu”, mówi Bóg; a ja będę
szukał czego innego, a nie utrapienia? „Dobrze mi jest być
blisko Boga”, i nie tylko to, ale i „w Panu mieć swoją
nadzieję”, bo mówi: „wyzwolę go i obdarzę sławą” .
„Jestem z nim w utrapieniu”. „Znajduję radość przy
synach ludzkich”, powiada. Emmanuel „Bóg z nami”.
Zstąpił, aby być blisko tych, którzy są udręczeni w sercu,
aby być z nami w naszym utrapieniu. Nadejdzie dzień,
kiedy „zostaniemy porwani na obłoki naprzeciw Pana
i w ten sposób zawsze będziemy z Panem”. Tak będzie,
jeżeli będziemy się starać mieć Go z nami, aby był towa
rzyszem drogi, On, który kiedyś zwróci nam ojczyznę,
owszem, który wtedy będzie ojczyzną, a teraz jest drogą.
Wolę, Panie, żyć w utrapieniu, bylebyś Ty sam był ze
mną, niż królować bez Ciebie, ucztować i doznawać
chwały bez Ciebie. Wolę, Panie, obejmować Ciebie
w doświadczeniu, mieć Ciebie ze sobą w piecu, niż być
bez Ciebie nawet w niebie. „Cóż bowiem mam w niebie
albo czego pragnąłem od Ciebie na ziemi?” „Ogień spra
wdza złoto, a ludzi sprawiedliwych utrapienie”. Tam,
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tam jesteś z nimi, Panie; tam stoisz w pośrodku zgroma
dzonych w Twoim imieniu, tak jak kiedyś z trzema mło
dzieńcami.
Czemu lękamy się, czemu zwlekamy, czemu unikamy
tego pieca? Sroży się ogień, ale Pan jest z nami w utrapie
niu. „Jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam?” Tak więc, jeśli
On wybawia, któż mógłby nas porwać z Jego ręki?
W końcu jeśli On kogoś obdarza chwałą, to któż inny go
zniesławi? Jeśli On wywyższa, któż mógłby upokorzyć?
„Nasycę go długim życiem” . Jakby jaśniej mówił:
Wiem, czego pożąda, wiem, czego pragnie, wiem, co jest
mu miłe. Nie jest mu miłe złoto i srebro ani przyjemności,
ani ciekawość, ani jakaś godność ziemska. Wszystko uwa
ża za stratę, wszystkim pogardza i uważa za śmieci. Wy
niszczył zupełnie samego siebie i nie chce się zajmować
tym, co jak wie, nie może go nasycić. Dobrze wie, na czyj
obraz został stworzony, do jak wielkich rzeczy jest zdol
ny, nie ścierpi wzrostu w rzeczach małych, z utratą rzeczy
wielkich.
Przeto „nasycę go długim życiem”, tego, którego może
orzeźwić tylko światłość prawdziwa i napełnić tylko świa
tłość wieczna; owa długotrwałość nie ma kresu, owa ja 
sność nie ma zachodu, a to nasycenie nie zna przesytu.
R espo n so r iu m
W. Oto święty, f który aż do śmierci walczył w obronie

prawa Bożego / i nie bał się gróźb prześladowców, * Bo
Chrystus był jego mocą. / Alleluja.
K. Wzgardził życiem ziemskim i doszedł do królestwa
niebieskiego, w. Bo Chrystus.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, niech się raduje Twój Kościół,
ufny w orędownictwo świętego Pankracego, męczenni
ka, * niech dzięki jego modlitwie trwa w oddaniu się
Tobie i cieszy się pokojem. Przez naszego Pana.
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14 maja
ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Święto
Święty Maciej został wybrany na apostoła na miejsce Ju 
dasza. Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a
potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50 roku.
Teksty wspólne o Apostołach w Okresie W ielkanocnym,
s. 1559, z wyjątkiem:
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
H ymn

1 Macieju, jakże cudowne
Zrządzenie Bożej mądrości,
Że ciebie właśnie wybrano
Do Apostołów wspólnoty.
2 Gdyż puste miejsce zostało
Po uczniu, który z rozpaczy
Odtrącił miłość Chrystusa
I zabił siebie samego.
3 Lecz Pan obdarzył cię chwałą
Należną niegdyś tamtemu,
A łaska Ducha Świętego
Natchnęła usta Piotrowe.
4 Przyjmując ciężar posługi,
Głosiłeś ludziom zbawienie
I aż do śmierci niezłomny,
Przez krew wyznałeś Jezusa.
5 Prosimy ciebie, Macieju,
Byś pomógł nam postępować
Drogami, które ukaże
Natchnienie Ducha Świętego.
6 Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Majestat będzie i chwała;
Niech On za twoją przyczyną
Dopuści nas do niebiosów. Amen.
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II C z y t a n i e

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Dziejów
Apostolskich
(Homilia 3, 1.2. 3)
Wskaż, Panie, tego, którego wybrałeś
„Wtedy Piotr w obecności braci tak przemówił”. Ten,
któremu Chrystus powierzył lud swój, pierwszy wśród
Apostołów, przemawia też jako pierwszy, i jak zwykle,
pełen gorliwości: „Bracia, trzeba nam wybrać spośród
nas”. Sąd o tym, kogo mają wybrać, pozostawia zebra
nym. W ten sposób okazuje szacunek kandydatom, a rów
nocześnie unika zawiści, która mogłaby powstać, a zawiść
jest często przyczyną wielkiego zła.
Czy sam Piotr nie mógł wybrać? Owszem, wolno mu
było, ale powstrzymuje się od tego, aby nie wydawało się,
że kogoś wyróżnia. Ponadto pominięto by udział Ducha
Świętego. „Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą,
z przydomkiem Justus, i Macieja”. Nie Piotr sam ich
wyznaczył, lecz wszyscy. On natomiast przedstawił plan,
wykazując, że nie pochodzi od niego, ale był zapowiedzia
ny już dawniej przez proroków. Był więc tym, który
wyjaśnia, a nie narzuca.
„Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli
nam przez cały czas”. Popatrz, jak chce, aby to byli
świadkowie naoczni; bardzo się o to troszczył, chociaż
Duch Święty miał zstąpić.
„Jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały
czas, kiedy przebywał z nami Pan Jezus”. Zaznacza tu, że
oni mieszkali z Nim i że nie byli zwyczajnymi uczniami.
Od początku bowiem wielu postępowało za Nim. Zauważ
więc, jak mówi: „jeden z dwóch, którzy usłyszeli od Jana
i poszli za Jezusem” .
„Przez cały czas, kiedy przebywał z nami Pan Jezus,
począwszy od chrztu Janowego”. Słusznie, bo tych spraw,
które wydarzyły się wcześniej, nikt nie znał, ale zostali
o nich pouczeni przez Ducha Świętego.
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„Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy przebywali
z nami aż do dnia, w którym Jezus został wzięty do nieba,
stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwsta
nia”. Nie powiedział: świadkiem innych spraw, ale tylko
„świadkiem zmartwychwstania”. Albowiem wiarygodniejszym był ten, kto mógł powiedzieć: Ten, który jadł, pił,
i został ukrzyżowany, ten sam zmartwychwstał. Nie trze
ba więc było być świadkiem ani przeszłości, ani przyszłoś
ci, ani znaków, ale tylko zmartwychwstania. Tamte bo
wiem wydarzenia były jawne i wszyscy o nich mówili,
zmartwychwstanie zaś dokonało się potajemnie i było
znane tylko im samym.
Wszyscy modlą się wspólnie, mówiąc: „Ty, Panie,
znasz serca wszystkich, wskaż”. Ty, a nie my. We właści
wym czasie wzywają znawcę serc; Duch Święty bowiem
miał dokonać wyboru, a nie oni. Mówili tak z ufnością,
bo trzeba było wybrać tylko jednego. I nie powiedzieli:
Wybierz, ale „wskaż” wybranego - „kogo wybrałeś” wiedząc, że wszystko zostało już uprzednio postanowione
przez Boga. „I dali im losy”. Nie uważali się jeszcze za
godnych, aby sami mogli dokonać wyboru, dlatego pra
gną znaku, który by ich pouczył.
R e spo n so r iu m

D z 1, 24. 2 5 b . 26

W. Ty, Panie, f znasz serca wszystkich. * Wskaż,

którego wybrałeś, / by zajął miejsce w tym posługiwaniu
i w apostolstwie. / Alleluja.
K. Dali im losy, a los padł na Macieja, i został dołą
czony do jedenastu Apostołów, w. Wskaż.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa ja k w Jutrzni.
JU T R Z N IA

Ant. do pieśni Zachariasza Trzeba, aby jeden z tych, *
którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus
przebywał z nami, / stał się razem z nami świadkiem Jego
zmartwychwstania. / Alleluja.
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Modlitwa
Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona Apo
stołów, f za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją mi
łością * i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez na
szego Pana.
M O D LITW A W C IĄ G U DNIA
Psalmy z dnia bieżącego z antyfonam i przypadającego
okresu liturgicznego. Czytanie z Tekstów wspólnych o A posto
łach, s. 1568. M odlitwa jak w Jutrzni.

NIESZPORY
Ant. do pieśni Maryi Nie wyście Mnie wybrali, * ale
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, / abyście szli
i owoc przynosili / i by trwał wasz owoc. / Alleluja.
16 maja
ŚW. A N D R Z E JA BOBOLI,
K A PŁA N A I M Ę C Z E N N IK A
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji w Drohiczynie:
Głównego patrona diecezji - Uroczystość
Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie
sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku
1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw o bo 
wiązki kaznodziei i m oderatora Sodalicji M ariańskiej w Wilnie.
Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał
w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla
Kościoła czasach. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na
Polesiu w roku 1657, zamęczony z nienawiści do religii k a to 
lickiej. Został kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa
w kościele Jezuitów w Warszawie.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1597, z wyjątkiem:
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I N IE S Z P O R Y

HYMN Męczenniku pełen mocy, jak w Godzinie czytań.

Ant. do pieśni Maryi Andrzej oddał życie * za jedność
Kościoła, / a teraz raduje się z Chrystusem na wieki. /
Alleluja.
Modlitwa
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgro
madzić swoje rozproszone dzieci, f spraw, abyśmy gorli
wie współpracowali z dziełem Chrystusa, * za które oddał
życie święty Andrzej, męczennik. Przez naszego Pana.
G O D Z IN A CZYTA Ń
Hymn

1 Męczenniku pełen mocy,
Któryś wielu moc przewyższył,
Jaka pieśń wysławić zdoła
Twoje imię niezrównane.
2 Powołany głosem z nieba
Stajesz się żołnierzem Boga,
By poświęcić krew i życie
Pracy dla zbawienia ludzi.
3 Jako dobry pasterz karmisz
Prawdą słów owczarnię Pana
I zbłąkanym ukazujesz
Jasną drogę Ewangelii.
4 W Rzymie widzisz więź miłości,
Która łączy wszystkich wiernych,
Co potwierdzasz własną śmiercią,
Dając życie za twych braci.
5 Cześć niech będzie Tobie, Jezu,
Z Twoim Ojcem, z Duchem Świętym
Za to, że w godzinie próby
Dajesz męstwo swoim świadkom. Amen.
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I C z y t a n ie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

4, 1-7. 11-24

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest
Bracia! Zachęcam was, abyście postępowali w sposób
godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą poko
rą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem
w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi,
jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze
powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru
Chrystusowego.
I
On ustanowił jednych apostołami, innych proroa
mi, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycie
lami dla przysposobienia świętych do wykonywania po
sługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdzie
my wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania
Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wiel
kości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie
byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew
nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości
w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc
prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku
Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe
Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej
więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego
miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie
w miłości.
To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już
nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próż
nym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy życiu
Bożemu, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek
zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do
nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając
zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś
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nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież
0 Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą,
jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego sposobu
życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega
zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się du
chem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego,
stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdzi
wej świętości.
R espo n so r iu m

1 K o r 1, 10; E f 4, 17

W. Upominam was, bracia, | w imię Pana naszego

Jezusa Chrystusa, / abyście byli jednomyślni i by nie było
wśród was rozłamów; * Byście byli jednego ducha i jednej
myśli, jednymi ustami wielbiąc naszego Boga. / Alleluja.
K. To zatem mówię i zaklinam was w Panu. W. By
ście byli.
II C z y t a n i e

Z encykliki papieża Piusa XII
(Encyklika Invicti athletae Christi; A AS 49 (1957) 321-331)
Boga milowal ponad wszystko i szukał jedynie Jego chwały
Życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem prawdziwej
wiary. Jej moc, mająca swe źródło w Bożej łasce, rozwijała
się i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go szczególnie
1 uczyniła niezłomnym w obliczu męczeństwa.
„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” - mówi Apostoł
narodów. Wymownym tego dowodem jest życie świętego
Andrzeja. Z głębi duszy przyjmował wszystko, co Kościół
katolicki naucza i każe czynić, i całym sercem do tego się
przykładał. Już w młodości tłumił w sobie burzące się złe
skłonności, które po nieszczęsnym upadku Adama tak
bardzo targają naszą ludzką naturą; przeciwstawiał się im
oraz je ujarzmiał, a także usilnie wyrabiał w sobie chrześ
cijańską postawę i cnoty.
Płonął wielkim umiłowaniem Boga i bliźnich. Gdy
tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym
Sakramentem i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie
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potrzeby. Boga miłował ponad wszystko i wedle wskazań
swego Ojca i Zakonodawcy szukał jedynie chwały Bożej.
Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróż
niający się takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał, i że
jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych
owoców. Bo gdy został kapłanem, oddał się cały pracy
apostolskiej i jako wędrowny misjonarz nie szczędził sił
w głoszeniu prawdziwej wiary, która przynosi owoce do
brych uczynków. Ów niestrudzony wyznawca Chrystusa
sam żył tą wiarą i za nią oddał w ofierze własne życie.
Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które
zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świa
dectwo przez niego złożone zalicza się do najszlachetniej
szych wśród tych, które sławi Kościół.
Dzisiaj również religia katolicka jest w świecie wysta
wiona na ciężką próbę i ze wszelkich sił trzeba jej strzec,
głosić ją i szerzyć. Wiele tu trzeba przezwyciężyć trud
ności i wiele ofiar ponieść, nie godzi się jednak od nich
uchylać, bo chrześcijanin ma być niezachwiany w działa
niu i w przeciwnościach. Ale Bóg stokrotnie mu to wy
nagrodzi szczęśliwością wiecznego życia. Jednakże, jeżeli
istotnie chcemy mężnie dążyć do doskonałości chrześci
jańskiej, wiedzmy, że i ona jest swoistym męczeństwem.
Bo nie tylko przez rozlanie krwi dajemy Bogu dowód
naszej wiary, ale i przeciwstawiając się powabom grzechu
i oddając się całkowicie i wielkodusznie Temu, który jest
naszym Stwórcą i Zbawcą, a który będzie kiedyś w niebie
naszą nieprzemijającą radością.
Niech więc będzie nam przykładem męstwo Andrzeja
Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej wiary,
zachowajmy ją i brońmy z całą mocą. Niech i nam się
udziela jego gorliwość apostolska i niech każdy według
swoich sił i możliwości przyczynia się do umocnienia
i szerzenia królestwa Chrystusowego na ziemi.
R e spo n so r iu m
w. Jestem kapłanem katolickim, f powiedział Andrzej

do Kozaków, / urodziłem się w katolickiej wierze i w tej
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wierze chcę umrzeć, *
wadzi do zbawienia. /
K. Przyjmując moją
i ocalicie wasze dusze.

Albowiem prawdziwa wiara pro
Alleluja.
wiarę poznacie prawdziwego Boga
w. Albowiem.

W uroczystość HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Już dzień chwalebny jaśnieje
I nową radość przynosi,
Bo Andrzej oddał swe życie
Za zjednoczenie Kościoła.
2 O ciesz się, polska kraino,
Że zasłużyłaś na syna,
Którego śmierć opromienia
Prawdziwej wiary wspólnotę!
3 Przez winę pychy rozdarto
Jedyną szatę Chrystusa;
Niech krew i miłość Andrzeja
Wybłaga jej połączenie.
4 Bo ileż poniósł on trudów,
By do jednego Pasterza
Zwiedzionych przywieść na powrót
I w jednej wierze zachować!
5 Andrzeju, Boży rycerzu,
Gdy dziś sławimy hymnami
Pamiątkę twego męczeństwa,
Oręduj w niebie za nami.
6 Niech Jezus, nasz Odkupiciel,
Przebaczy grzechy upadłym
I da nam wieczne wesele
Przez męczennika zasługi. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza Błogosławiony jesteś, Pa
nie, * bo dałeś mi zwycięstwo nad więzami, mieczem
i ogniem. / Alleluja.
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Modlitwa
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgro
madzić swoje rozproszone dzieci, t spraw, abyśmy gorli
wie współpracowali z dziełem Chrystusa, * za które oddał
życie święty Andrzej, męczennik. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA
We wspomnienie antyfony i psalmy z dnia bieżącego. W uro
czystość antyfony z Tekstów wspólnych o jednym męczenniku
w Okresie Wielkanocnym. Psalmodia dodatkow a, s. 1229. Czy
tanie i werset z Tekstów wspólnych, m odlitwa jak w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
H ymn

1 Męczenniku pełen mocy,
Któryś wielu moc przewyższył,
Jaka pieśń wysławić zdoła
Twoje imię niezrównane.
2 Powołany głosem z nieba
Stajesz się żołnierzem Boga,
By poświęcić krew i życie
Pracy dla zbawienia ludzi.
3 Jako dobry pasterz karmisz
Prawdą słów owczarnię Pana
I zbłąkanym ukazujesz
Jasną drogę Ewangelii.
4 W Rzymie widzisz więź miłości,
Która łączy wszystkich wiernych,
Co potwierdzasz własną śmiercią,
Dając życie za twych braci.
5 Cześć niech będzie Tobie, Jezu,
Z Twoim Ojcem, z Duchem Świętym
Za to, że w godzinie próby
Dajesz męstwo swoim świadkom. Amen.
Ant. do pieśni Maryi Dzięki składam Bogu, * który
mnie umocnił i powierzył mi posługę nawoływania do
jedności. / Alleluja.
M odlitwa jak w Jutrzni.
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ŚW. JANA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Jan urodził się w Toskanii, został biskupem Kościoła rzym
skiego w roku 523. Jako legat króla Teodoryka udał się do
Konstantynopola, do cesarza Justyna. Po jego powrocie król,
niezadowolony z wyniku poselstwa, kazał go uwięzić. Zmarł
w Rawennie w roku 526.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie Wielka
nocnym, s. 1601, lub o pasterzach: papieżach, s. 1626.
GODZINA CZYTAŃ
II C z y t a n i e

Z listów św. Jana z Avili, kapłana
(Listy do przyjaciół, 58)
Niech życie Jezusa stanie się w nas widoczne
„Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu,
byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek
udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem
obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej do
znajemy przez Chrystusa pociechy” .
Są to słowa św. Pawła Apostoła. Trzy razy był chło
stany rózgami, pięciokrotnie bity, raz kamienowany, po
rzucony jako martwy, znosił prześladowanie od wszelkie
go rodzaju ludzi, doznał wielu cierpień i trudów, nie raz
ani dwa, ale jak to sam mówi na innym miejscu: „ciągle
jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie
Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele”.
W tych wszystkich trudnościach nie tylko nie szemrze
ani nie narzeka na Boga, jak to zwykle czynią ludzie słabi.
Nie smuci się, jak to robią ci, którzy szukają własnej
chwały i przyjemności. Nie naprzykrza się Bogu, aby go
uwolnił od trudności, jak ci, którzy ich nie znają i dlatego
ich unikają. Nie lekceważy ich, jak ci, którzy ich nie
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doceniają, ale nie zważając na wszelką niewiedzę i sła
bość, błogosławi w tych cierpieniach Boga i składa dzięki
Dawcy jakby za niezwykłe błogosławieństwo, uważając
się za szczęśliwego, kiedy może coś cierpieć dla chwały
Tego, który w sposób niezwykły wycierpiał tak wielkie
obelgi, aby nas uwolnić od hańby, której zostaliśmy
poddani przez grzech, oraz uczcił nas i wyróżnił swym
duchem i przybraniem za dzieci Boże. Dał nam wreszcie
w sobie i przez siebie zadatek i znak radości niebieskiej.
Ukochani moi bracia! Niechże Bóg otworzy wasze
oczy, abyście zobaczyli, ile nam daje dobrodziejstw po
przez to wszystko, czym świat pogardza, i jakimi jesteśmy
otaczani zaszczytami w tym, co uchodzi za godne wzgar
dy, kiedy szukamy chwały Bożej i jaka jest nam gotowana
chwała z utrapień doczesnych. Jakżeż otwarte i przyjazne
ramiona Bóg wyciąga do nas, aby przyjąć zranionych
w boju, co niewątpliwie przysparza więcej słodyczy od
wszelkiego miodu, który może złagodzić wszystkie trudy.
Jeżeli to rozumiemy, bardzo będziemy tęsknili do Tych
ramion; któż bowiem nie pragnie Tego, kto cały jest
godny miłości i pożądania, chyba tylko ten, któremu obce
jest wszelkie pragnienie.
Jeśli więc znajdujecie upodobanie w tych radościach
oraz pragniecie je widzieć i cieszyć się z nich, to wiedzcie,
że nie ma do nich innej skuteczniejszej drogi jak cierpie
nie. To jest droga, którą kroczył Chrystus i wszyscy Jego
naśladowcy. Tę drogę nazywa ciasną, ale ona prowadzi
prosto do życia. Chrystus naucza, że jeżeli chcemy dojść
do Niego, musimy iść tą drogą, którą On kroczył. Skoro
Syn Boży szedł drogą hańby, nie wypada, aby synowie
ludzcy szukali dróg zaszczytów, ponieważ „nie jest uczeń
nad mistrza, ani sługa nie jest większy od swego pana” .
Oby Bóg sprawił, żeby nasz duch nigdzie nie spoczął
ani nie szukał innego pokarmu na tym świecie, jak tylko
w trudach, prowadzących do krzyża Chrystusowego.
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2 Kor 4, 11. 16

R e spo n so r iu m

W. My, którzy żyjemy, t ciągle jesteśmy wydawani na

śmierć z powodu Jezusa, * Aby życie Jezusa objawiło się
w naszym śmiertelnym ciele. / Alleluja.
K. Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrz
ny, to jednak ten, który jest wewnątrz, z dnia na dzień się
odnawia. W. Aby życie.
Modlitwa
Boże, nagrodo Twoich wiernych, Ty uświęciłeś ten
dzień przez męczeństwo świętego Jana, papieża, t wysłu
chaj prośby Twojego ludu * i spraw, abyśmy czcząc jego
zasługi, naśladowali jego stałość w wierze. Przez na
szego Pana.
20 maja
ŚW. B E R N A R D Y N A ZE SIENY, K A P Ł A N A
Wspomnienie dowolne
Bernardyn urodził się w M assa M arittim a w roku 1380.
Jako kapłan Z ak o n u Braci Mniejszych i wybitny kaznodzieja,
działał w Italii z wielkim pożytkiem dla dusz. Szerzył nabożeń
stwo do Imienia Jezus, a w zakonie przyczynił się do rozwoju
studiów i zachowania karności. Był autorem traktatów teologi
cznych. Zm arł w roku 1444.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Kazanie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
(Kazanie 49, O chwalebnym Imieniu Jezusa Chrystusa,
rozdz. 2)
Imię Jezusa jest chwalą kaznodziejów
Imię Jezus jest chwałą kaznodziejów. Ono sprawia, iż
chwalebnym się staje zarówno słuchanie, jak i głoszenie
Bożego słowa. Skąd bowiem, jeśli nie dzięki głoszeniu
Jezusa rozprzestrzenia się po całym świecie tak szybkie
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i jasne światło wiary? Czyż blaskiem i wonnością tego
Imienia i nas samych nie pociągnął Bóg do swego prze
dziwnego światła? Słusznie przeto może Apostoł powie
dzieć do tych, którzy w tym świetle zobaczyli swoje
światło: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście
światłością w Panu: postępujcie jako dzieci światłości”.
Trzeba nam zatem głosić to Imię, aby świeciło, a nie
pozostawało w ukryciu. Nie może być jednak głoszone
zbrukanym sercem i nieczystymi wargami. W wybranym
naczyniu przechowywać je należy i stamtąd wydobywać.
Dlatego mówi Pan o Apostole: „Jest on dla Mnie
naczyniem wybranym, aby ponieść me Imię do narodów,
przed królów i synów Izraela” . „Naczynie wybrane”
powiada - w którym znajduje się wyborny napój do
sprzedania, aby mieniąc się i jaśniejąc w drogocennych
naczyniach, tym bardziej zachęcał do picia: „aby ponieść
- dodaje - moje Imię”.
Albowiem jak po zapaleniu ognia w celu oczyszczenia
pól giną suche i bezużyteczne chwasty oraz ciernie, jak
po rozproszeniu ciemności promieniami wschodzącego
słońca kryją się złodzieje, nocne włóczęgi i włamywacze,
tak też kiedy Paweł głosił narodom słowo, wówczas jakby
na odgłos wielkiego grzmotu, jakby wskutek gwałtowne
go ognia, jakby przy wschodzącym słońcu ginęła niewia
ra, rozpraszał się błąd, jaśniała prawda z taką łatwością,
z jaką wosk topnieje pod wpływem silnego ognia.
Tak więc niósł on wszędzie Imię Jezusa w słowach,
w listach, poprzez cuda i przykład życia. „Ustawicznie”
wychwalał Imię Jezusa „śpiewając hymny z uwielbie
niem” .
Ponadto niósł Apostoł to Imię jak światło „do pogan,
królów i synów Izraela”, oświecając wszystkie narody,
i wołał wszędzie: „Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w
zbroję światła. Żyjmy uczciwie jak w jasny dzień”. Wszy
stkim wskazywał zapaloną i jaśniejącą na świeczniku
pochodnię, głosząc na każdym miejscu „Jezusa, i to
ukrzyżowanego”.
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Dlatego Kościół, Oblubienica Chrystusa, wsparta
świadectwem Apostoła raduje się wraz z Prorokiem, wo
łając: „Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i dotąd to znaczy zawsze - głoszę Twe cuda” . Do tego zachęca
nas również Prorok w słowach: „Śpiewajcie Panu i błogo
sławcie Jego Imieniu, z dnia na dzień głoście Jego zba
wienie”, to jest Jezusa Zbawiciela.
Syr 51, 12; Ps 9, 3
W. Będę Cię wielbił i wychwalał, * I będę błogosławił
imieniu Pańskiemu. / Alleluja.
K. Cieszyć się będę i radować Tobą, zaśpiewam pieśń
na cześć Twego imienia, Najwyższy. W. I będę błogo
sławił.
R e spo n so r iu m

Modlitwa
Boże, Ty dałeś świętemu Bernardynowi, kapłanowi,
ogromną miłość imienia Jezusa, * przez jego zasługi i orę
downictwo zapal w nas ogień miłości ku Tobie. Przez
naszego Pana.
21 maja
ŚW. JA N A N E P O M U C E N A ,
K A P Ł A N A I M Ę C Z E N N IK A
W diecezjach katowickiej i opolskiej:
Wspomnienie obowiązkowe
Jan urodził się w miejscowości Pom uk w Czechach. Kształ
cił się w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem i wikariuszem
generalnym arcybiskupa Pragi. Został uwięziony na rozkaz
króla W acława IV za obronę praw Kościoła, a następnie zrzu
cony w nocy z m ostu do rzeki Wełtawy dnia 20 m arca 1393
roku. Dlatego jego posągi są często umieszczane przy mostach
i źródłach.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie Wielka
nocnym, s. 1601, lub o pasterzach, s. 1626, z wyjątkiem:
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G O D ZIN A C Z Y T A Ń

H ymn

1 Wśród mroków nocy głębokiej
I nieprzejrzanych ciemności
Zabłysnął płomień ognisty
Na rozkaz Bożej potęgi.
2 Bo w nocy Jan się urodził,
Gdy gasły gwiazdy na niebie,
I w nocy był utopiony
Pod ich żałobną poświatą.
3 Pałając żarem miłości
Otwierał serce dla wszystkich,
Zadziwiał mowy słodyczą
I słowem pełnym dobroci.
4 Łagodnie prawych kierował
Na pewną drogę zbawienia,
A złych ostrzegał przed karą
W otchłani wiecznej rozpaczy.
5 Wspomagał biednych jałmużną,
Dla sierot był opiekunem
T bronił czci sprawiedliwych
Przed zniewagami oszczerców.
6 O Boże w Trójcy Jedyny,
Przez wzgląd na Jana zasługi
Przeniknij serca miłością
I czystą obdarz nas myślą. Amen.
II C z y t a n i e
Kazanie św. Piotra Chryzologa, biskupa
(Kazanie 108)
Śmierć męczenników jest przejściem do życia
„Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali ciała swoje na ofiarę żywą”. Prosi nas święty Paweł,
a raczej to Bóg sam prosi za pośrednictwem Apostoła,
ponieważ bardziej pragnie być miłowany niż wzbudzać
lęk, bardziej pragnie być Ojcem niż Panem. Tymi zaś

i t, n
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słowami ukazuje Apostoł wszystkim ludziom najgłębszą
istotę kapłaństwa: „Abyście dali ciała swoje na ofiarę
żywą”.
O
niesłychana godności chrześcijańskiego kapłaństa!
Tutaj człowiek sam jest dla siebie ofiarą i kapłanem. Nie
szuka poza sobą, co mógłby ofiarować Bogu. Sam w so
bie i z sobą przynosi to, co winien za siebie złożyć Bogu
w ofierze. Ofiara nie ulega zniszczeniu i kapłan pozostaje
ten sam. Ofiara żyje nadal, a kapłan jej nie zabija.
„Proszę was, bracia - powiada Apostoł - przez miło
sierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą”.
Bracia! Taka ofiara ma wzór w ofierze Chrystusa, który
ciało swe wydał za życie świata, a przecież pozostał ży
wym. On to uczynił siebie żywą ofiarą, albowiem zabity,
nie przestał żyć. W takiej ofierze śmierć odebrała swą na
leżność, ale żertwa ofiarna żyje nie zniszczona, i dlatego
śmierć doznaje klęski. Stąd to męczennicy rodzą się, gdy
umierają, zaczynają życie, gdy je kończą, żyją, gdy są
zabijani, jaśnieją na niebie, kiedy na ziemi ogłasza się ich
koniec.
„Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali ciała swoje na ofiarę żywą i świętą”. O tym właśnie
mówił Prorok: „Nie chciałeś ofiary i daru, lecz przygo
towałeś mi ciało”.
Bądź przeto ofiarą i kapłanem Boga. Obyś nie zaprze
paścił tego, co dała ci i powierzyła moc Boża. Przywdziej
szatę świętości. Przepasz się pasem czystości. Chrystus
niech będzie osłoną twej głowy. Krzyż na twym czole nie
chaj broni cię zawsze. Strzeż w swoim sercu sakramentu
Bożych pouczeń. Rozpal wonne kadzidło twojej modlitwy.
Pochwyć miecz Ducha. Serce swe uczyń ołtarzem. W ten
sposób z ufnością złóż swoje ciało na ofiarę dla Boga.
Bóg pragnie wiary, nie śmierci. Modlitwy żąda, nie
krwi. Daje się przebłagać szczerością serca, nie śmiercią.
Wskazał na to, gdy zażądał od Abrahama ofiary z syna.
Cóż bowiem, jeśli nie siebie samego ofiarował Abraham
w swoim synu. I czego, jeśli nie wiary wymagał od
Abrahama Bóg, który jak ofiarować nakazał, tak nie
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dozwolił zabić. Nie może wszak umrzeć ten, kogo do
sięgnie miecz przynoszący życie. Niechaj więc Bóg nasz,
który jest „drogą, prawdą i życiem”, wybawi nas od
śmierci i doprowadzi do życia wiecznego.
RESPONSORIUM

Ap 2, 10. 11; Syr 4, 28

w. Bądź wierny aż do śmierci, t a dam ci wieniec ży
cia. * Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi
szkody. / Alleluja.
K. Aż do śmierci zmagaj się o prawdę, a Pan Bóg
będzie walczył za ciebie, w. Zwycięzcy.
JU T R Z N IA
Hymn

1 O święty Janie, którego życiem
Był Jezus Chrystus ukrzyżowany,
Przyjmij łaskawie pokorne hołdy
Przez nas składane w dniu twego święta.
2 Mężny obrońco i opiekunie
Ludzi gnębionych jadem oszczerstwa,
Racz nas zachować od zła obmowy,
Którą możemy zranić niewinnych.
3 Strzegłeś tajemnic strapionej duszy,
Za to zginąłeś w rzecznej głębinie;
Pomóż nam przeto dochować wiary
Tym, co szukają u nas ratunku.
4 Kiedy wylewa wzburzona fala,
Ciebie wzywamy, abyś nas chronił;
Wstrzymaj więc napór zgubnego grzechu,
Który nam grozi bardziej niż powódź.
5 Ojcu, Synowi z Najświętszym Duchem
Chwała niech będzie teraz i zawsze;
Bóg miłosierny niech nas wysłucha
Dzięki modlitwie swego kapłana. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza Jak śmierć potężna jest
miłość, * wody wielkie nie zdołają jej ugasić, / nie zatopią
jej rzeki. / Alleluja.
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Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, przez Ciebie umocnio
ny święty Jan Nepomucen aż do śmierci gorliwie bronił
wolności Kościoła, t spraw za jego wstawiennictwem, *
abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości
i prawdy. Przez naszego Pana.

NIESZPORY
HYMN W śród m roków nocy, s. 1441.

Ant. do pieśni Maryi Skieruję ku niemu pokój jak
rzekę * i chwałę jak strumień wezbrany. / Alleluja.
24 maja
NAJŚWIĘTSZEJ M ARYI P A N N Y ,
WSPOMOŻYCIELKI W IERNYCH
Wspomnienie obowiązkowe
Święto Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, usta
nowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa koś
cielnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościo
łem. W roku 1959 na prośbę biskupów polskich święto zostało
wprowadzone w Polsce.
Teksty wspólne o Najśw. Maryi Pannic, s. 1533, z wyjątkiem:

WEZWANIE
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / którego Matka,
Maryja, jest naszą Wspomożycielką. / Alleluja.
GODZINA CZYTAŃ
Hymn

1 Nazwana jesteś Matką Zbawiciela,
Piękna Dziewico, gdyż Pana zrodziłaś,
Chrześcijan chlubo i Wspomożycielko
W ciężkiej przygodzie.
2 Piekielne bramy dyszą nienawiścią,
Wróg zaś odwieczny zagraża nam zgubą,
By należących do samego Boga
Zniszczyć na zawsze.
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3 Lecz zło nie dotknie ludzi czystych sercem,
Strzeże ich bowiem opieka Maryi;
Gdy Jej wzywają, siły ich umacnia
Łaską niebiańską.
4 Bitewna wrzawa milknie pokonana,
Traci swe hufce zdradliwy najeźdźca,
Bo swą potęgą broni nas od klęski
Nasza Królowa.
5 Prawicy Bożej uzbrojona mocą,
Mężna Dziewica przez niebo wsławiona,
Odwraca napaść, którą uknuł szatan
Przeciw Jej sługom.
6 Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię, Pani, uwieńczył koroną
I w swej dobroci oddał Twojej pieczy
Kościół walczący. Amen.
II C z y t a n i e
Z pism św. Jana Bosko, kapłana
(Meraviglie della Mądre di Dio invocata sotto il titolo di
Maria Ausiliatrice, Torino 1868, c. II et praef., pp. 25-28
et 5-8)
Maryja została ustanowiona przez Boga
Wspomożyeielką ludu chrześcijańskiego
Kiedy święta Elżbieta ujrzała Najświętszą Dziewicę
wchodzącą do swojego domu, została napełniona Duchem
Świętym do tego stopnia, że natchniona zaczęła proroko
wać: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogo
sławiony owoc Twojego łona”. Tymi słowami Duch Świę
ty pouczył, że Najświętsza Dziewica, obdarzona łaskami
z nieba, została wybrana, aby ludzkości znowu przynieść
to błogosławieństwo, które zostało utracone przez Ewę
i przez tyle wieków było z utęsknieniem oczekiwane.
Na słowa swojej krewnej Maryja odpowiedziała rów
nież pod natchnieniem Bożym: „Wielbi dusza moja Pana,
bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem
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błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia”. Żeby
więc chwała Maryi mogła rozszerzać się na wszystkie
pokolenia i aby one mogły nazywać Ją błogosławioną,
trzeba było, by wszystkie pokolenia doznawały z Jej
strony niezwykłego i nieustannego dobrodziejstwa, które
będąc stałym motywem ich wdzięczności uzasadniałoby
wieczną Jej chwałę.
To stałe i cudowne dobrodziejstwo nie może być inne
jak pomoc, którą Maryja świadczy ludziom, pomoc, któ
ra powinna obejmować wszystkie czasy oraz rozszerzać
się na wszystkie miejsca i na wszystkich ludzi.
Tytuł „Wspomożenie chrześcijan”, przypisywany Czci
godnej Matce Zbawiciela, nie jest rzeczą nową w Kościele
Chrystusa, ale w tych ostatnich czasach zaczęto go uży
wać w stosunku do Błogosławionej Dziewicy ze specjal
nego względu. Obecnie do wzywania Maryi nie zmuszają
nas sprawy prywatne, lecz bardzo ważne niebezpieczeń
stwa zagrażające wszystkim wiernym. Obecnie sam Ko
ściół katolicki stał się przedmiotem ataków. Atakuje się
jego prace, jego święte instytucje, jego głowę, jego naukę
i karność. Kościół katolicki jest atakowany jako ostoja
prawdy i nauczyciel wszystkich wiernych.
Dlatego, aby wyprosić od Boga szczególną pomoc
w tych czasach, wszyscy katolicy na całym świecie ucie
kają się do Maryi jako wspólnej Matki, specjalnej Wspo
możycielki rządzących i narodów katolickich.
Z całą słusznością twierdzimy, że Bóg Maryję ustano
wił „Wspomożeniem chrześcijan” i że Ona zawsze okazy
wała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie
wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.
Niech święta Dziewica pomaga nam wszystkim, abyś
my żyli przywiązani do nauki i Kościoła, których głową
jest papież, zastępca Jezusa Chrystusa, i niech wyjedna
nam łaskę wytrwania w świętej służbie Bożej na ziemi,
byśmy mogli dojść do Niej w królestwie chwały w niebie.
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Łk 1, 48-49; Ps 18, 33. 34
w. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, f gdyż
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * Święte jest imię
Jego. / Alleluja.
K. Bóg przepasał mnie mocą i wywyższył mnie.
w. Święte.
R esponso rium

JU T R Z N IA
Hymn

1 Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz,
Córko królewska ze szczepu Dawida;
Święta Maryjo, wysoko się wznosisz
Ponad aniołów i błogosławionych.
2 Matko przeczysta i nigdy nietknięta,
Ty w swoim sercu i łonie dziewiczym
Przygotowałaś mieszkanie dla Boga,
Który się z Ciebie narodził człowiekiem.
3 Usłysz wołanie proszących o pomoc,
Zniszcz pęta grzechu i obdarz radością;
Ty, która jesteś poranną jutrzenką,
Rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.
4 Błagaj Chrystusa, którego wysławia
Wszystko, co żyje, zginając kolano,
Aby nam pomógł ciemności porzucić,
Dając swe światło i pełnię wesela.
5 Udziel nam tego, prosimy Cię, Boże,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem,
Rządząc nim z mocą i wielką mądrością. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza Wesel się, Dziewico
i Matko, * bo przez Ciebie Bóg nas uwolnił od naszych
wrogów / i okazał nam swoje miłosierdzie. / Alleluja.
Modlitwa
Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę M at
ką i Wspomożycielką chrześcijan, t za Jej wstawiennic
twem umocnij swój Kościół, * aby cierpliwie znosząc
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i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i ze
wnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

NIESZPORY
H ymn

1 Ileż to razy łaskawa Dziewica
Szła na ratunek ludowi Chrystusa,
Kiedy za wiarę przeciwnik zawistny
Gnębił go mieczem.
2 Nasi przodkowie wznosili przybytki
Pełne pamiątek zwycięstwa Maryi,
Święta doroczne są także świadkami
Naszej wdzięczności.
3 Chwalmy Dziewicę nowymi pieśniami,
Dzięki składając za Jej dobrodziejstwa,
Z wielką nadzieją, że znów dopomoże
Miastu i światu.
4 Czyste dziewice i dzieci niewinne,
Lud i kapłani niech sercem radosnym
Sławią Maryję, co dla nas jest Matką
Pełną dobroci.
5 Bogurodzico i nasza Królowo,
Wspomóż pasterzy Kościoła Bożego,
Aby w wolności karmili owczarnię
Słowem zbawienia.
6 Tobie, Wszechmocny i w Trójcy Jedyny,
Chwała niech będzie za łaski niezmierne,
Które nam dajesz przez ręce Maryi
Wspomożycielki. Amen.
Ant. do pieśni Maryi Do Ciebie wołaliśmy, * święta
Boża Rodzicielko, / i przez Ciebie Bóg zesłał nam po
moc. / Alleluja.
M odlitwa jak w Jutrzni.
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25 maja
ŚW. BEDY C ZCIGO DNEGO,
K A PŁA N A I D O K T O R A KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Bcda urodził się w północnej Anglii w roku 673. Wstąpił do
benedyktyńskiego opactwa Jarrow i spędził w nim całe życie na
modlitwie i pracy naukowej. Już za życia nazywano go «Czci
godnym». Zm arł 25 maja 735 roku.
Teksty wspólne o doktorach Kościoła, s. 1657, albo o za
konnikach, s. 1738.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
II C z y t a n i e

Z listu Kutberta o śmierci św. Bedy Czcigodnego
(nr 4-6)
Pragnę ujrzeć Chrystusa
Gdy nadszedł wtorek przed Wniebowstąpieniem Pań
skim, Beda począł z trudem oddychać, a nogi zaczęły mu
lekko puchnąć. Przez cały jednak dzień w radosnym
usposobieniu nauczał i dyktował. Niekiedy tylko wtrącił
zdanie: „Uczcie się pilnie; nie wiem, czy będę jeszcze
długo żyć, czy też już wkrótce zabierze mnie mój Stwór
ca” . My jednak byliśmy przekonani, iż zna on dobrze czas
swego odejścia. Wtedy to całą noc spędził na czuwaniu
i dziękczynieniu.
Nazajutrz wczesnym rankiem, to jest w środę, polecił
nam pisać pilnie dalej, co też uczyniliśmy. Pisaliśmy
przeto aż do godziny dziewiątej. O dziewiątej, zgodnie ze
zwyczajem tego dnia, odbyliśmy procesję z relikwiami
świętych. Jeden z nas, który pozostał przy nim, powie
dział: „Nauczycielu drogi, brakuje jeszcze jednego roz
działu do książki, którą podyktowałeś. Czy sądzisz, że
byłoby ci zbyt trudno omawiać dalej zagadnienie?” On
zaś: „Ależ nie, zupełnie łatwo, weź pióro, przygotuj i pisz
prędko” . On zaś tak uczynił.
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O
trzeciej godzinie po południu przemówił do mie:
„Mam nieco cennych rzeczy w moim pudełku: pieprz,
chusteczki i pachnącą żywicę. Biegnij szybko i poproś tu
kapłanów naszego klasztoru. Pragnę bowiem rozdać im
te drobne upominki, które mi Bóg darował” . A gdy
przybyli, przemówił do nich prosząc i zaklinając każdego
o odprawienie Mszy św. i gorącą modlitwę w jego intencji.
Ci zaś chętnie mu to przyrzekli.
Wszyscy smucili się i płakali, zwłaszcza kiedy powie
dział, że już wkrótce nie będą go oglądać na tym świecie.
Ale też radowali się, gdy mówił: „Czas już, skoro tak
podoba się memu Stwórcy, abym powrócił do Tego, który
mnie stworzył, który, gdym nie istniał, z niczego mnie
uczynił. Żyłem długo, a dobry Sędzia szczęśliwie mym
życiem rozporządził. Chwila rozłąki mojej nadchodzi,
albowiem pragnę odejść i być z Chrystusem. Dusza moja
pragnie ujrzeć Chrystusa, mojego Króla w całym Jego
majestacie”.
A wspomniany młodzieniec Wibert powiedział jeszcze:
„Nauczycielu drogi, jeszcze jedno zdanie pozostało nam do
napisania”. On zaś: „Pisz natychmiast”. Po chwili mło
dzieniec: „Już napisane” . „Dobrze - rzekł Beda - prawdę
powiedziałeś: Wykonało się. Ujmij moją głowę w swe
dłonie, albowiem bardzo lubię siedzieć naprzeciw mojego
kościoła, w którym zwykłem się modlić. W ten oto sposób
spoczywając będę mógł wzywać mego Ojca”.
Złożony na podłodze, wydał ostatnie tchnienie, śpiewając: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”.
My zaś wierzymy mocno, iż za swą gorliwość w uwielbia
niu Boga tu na ziemi przeszedł do upragnionych radości
nieba.
r-

R espo n so r iu m
W. Czcigodny Beda f całe swoje życie przebył w kla

sztorze, / oddając się rozważaniu Pisma świętego. / Prze
strzegał także karności zakonnej i codziennie śpiewał na
chwałę Bożą. * Zawsze albo sam studiował, albo uczył
innych, albo pisał. / Alleluja.
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Kto czyni to, czego naucza, ten będzie nazwany
wielkim w królestwie niebieskim, w. Zawsze.
K.

Modlitwa
Boże, Ty dałeś swojemu Kościołowi jako nauczyciela
wiary świętego Bedę, kapłana, t spraw łaskawie, niech nas
oświeca światło jego mądrości * i wspomagają jego za
sługi. Przez naszego Pana.
Również 25 maja
ŚW. GRZEG O R ZA VII, PAPIEŻA
Wspomnienie dowolne
Hildcbrand urodził się w Tuscii około roku 1028. Kształcił
się w Rzymie, następnie wstąpił do zakonu benedyktynów. Jako
legat papieski pracował owocnie nad dziełem reformy Kościoła.
Został papieżem w roku 1073 i przybrał imię Grzegorz VII. Sta
wał w obronie wolności Kościoła. Zwalczany, zwłaszcza przez
króla Henryka IV, zmarł na wygnaniu w Salerno w roku 1085.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z listu św. Grzegorza VII, papieża
(List 64 poza spisem)
K o śc ió ł wolny, czysty, kato licki

Prosimy i zaklinamy w Panu Jezusie, który nas śmier
cią swoją odkupił, abyście pilnie starali się zrozumieć,
dlaczego i w jaki sposób znosimy utrapienia i prześla
dowania od wrogów religii chrześcijańskiej.
Odkąd bowiem z Bożego rozporządzenia Matka na
sza, Kościół, postawiła mnie niegodnego na Apostolskiej
Stolicy, czego, Bóg mi świadkiem, wcale nie pożądałem,
pragnąłem ze wszystkich sił, aby Kościół święty, Oblubie
nica Boga, nasza Pani i Matka, odzyskawszy należną mu
chwałę, pozostał na zawsze wolnym, czystym, katolickim.
Ale ponieważ nie spodobało się to odwiecznemu wrogo
wi, przeto dla unicestwienia wszystkiego skierował prze
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ciwko nam swoje sługi. I tak nam samym, a raczej Stolicy
Apostolskiej wyrządził tyle zła, ile od czasów Konstan
tyna nie ośmielił się dokonać. Zresztą nic dziwnego, al
bowiem im bardziej uchodzi czas, tym usilniej stara się on
zniszczyć religię chrześcijańską.
Teraz więc, bracia, uważnie słuchajcie tego, co wam
powiem. Ktokolwiek się na świecie szczyci imieniem
chrześcijanina oraz naprawdę zna chrześcijańską wiarę,
ten wierzy i wyznaje, iż Książę Apostołów, Piotr, jest
ojcem wszystkich chrześcijan, pierwszym po Chrystusie
pasterzem, a święty Kościół rzymski Matką i Nauczy
cielką wszystkich Kościołów.
Jeśli przeto tak właśnie wierzycie i wyznajecie, proszę
was i nakazuję, ja wasz pokorny brat i niegodny nauczy
ciel, przez miłość Boga wszechmogącego przyjdźcie z po
mocą i podtrzymajcie tych, których nazwałem waszym
ojcem i matką. Uczyńcie tak, jeśli pragniecie otrzymać od
nich odpuszczenie wszystkich grzechów waszych, jako też
błogosławieństwo i łaskę na tym oraz w przyszłym świecie.
Niech Bóg wszechmogący, od którego pochodzi wszel
kie dobro, oświeca nieustannie wasz umysł oraz wzbogaca
miłością ku Sobie i bliźniemu, abyście waszym pełnym
oddaniem zasłużyli uczynić dłużnikami waszego ojca
i matkę i bez zawstydzenia pozostawali z nimi w jedności.
Syr 45, 3; Ps 78, 70. 71
W. Pan wsławił go w obliczu królów, f dał mu przy
kazania dla jego narodu * I ukazał mu swoją chwałę. /
Alleluja.
K. Wybrał swojego sługę, aby prowadził Izraela, Jego
dziedzictwo. W. I ukazał mu.
R e spo n so r iu m

Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj swojemu Kościołowi ducha
męstwa i umiłowania sprawiedliwości, którym zajaśniał
święty Grzegorz, papież, f spraw, aby Kościół odrzucał
wszelką nieprawość * i mógł w wolności pełnić to, co
sprawiedliwe. Przez naszego Pana.

25 maja

1453

Również 25 maja
ŚW. MARII M A G D A L E N Y DE PAZZI,
DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
M aria M agdalena urodziła się we Florencji w roku 1566.
O trzym ała pobożne wychowanie, a w Karmelu, do którego
wstąpiła, wiodła życie ukryte, pełne modlitwy i wyrzeczenia.
M odliła się gorliwie o odnowę Kościoła i zachęcała siostry
do doskonałości. O bdarzona przez Boga wielu darami, zmarła
w roku 1607.
Teksty wspólne o dziewicach, s. 1670, albo o zakonnikach,
s. 1738.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z pism św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
(Mss. III, 186. 264; IV, 716)
Przybądź, Duchu Święty
Jakże Cię wielbić trzeba, Słowo, w Duchu Świętym.
Ty sprawiasz, iż On Ciebie tak do duszy wprowadza, że
dusza z Bogiem się jednoczy, Boga pojmuje, Bogiem się
rozkoszuje i niczego poza Bogiem nie pragnie.
Duch Święty, który do duszy przychodzi, nosi drogo
cenne znamię Krwi Słowa, zabitego Baranka; owszem, ta
właśnie Krew skłania Go, by przybył, chociaż Duch sam
siebie skłania i przybyć pragnie.
Ów Duch przenikający, który z Ojcem i Synem jedną
posiada naturę, a z istoty Ojca i miłości Syna pochodzi,
przybywa do duszy jako źródło, w którym dusza zupeł
nie się zatapia. Kiedy dwie rzeki spotykają się, wówczas
w ten sposób łączą swój bieg, iż mniejsza traci swe imię,
a przyjmuje imię większej. Podobnie dzieje się, gdy Duch
Święty przybywa do duszy, aby się z nią zjednoczyć.
Trzeba więc, aby dusza, która jest mniejsza, zatraciła swe
imię, a zdała się zupełnie Duchowi. Dzieje się to wówczas,
kiedy tak się w Niego przemienia, iż staje się jedno z Nim.
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Ten Duch, który jest szafarzem najtajniejszych skar
bów Ojca, a także stróżem zamysłów Ojca i Syna, przy
bywa do dusz tak łagodnie, tak niezauważalnie, iż tylko
niewielu dostrzega Jego prawdziwą wielkość.
Ogromem swym i lekkością przenika wszystko, co
zdolne jest i przysposobione na Jego przyjście. Swym
częstym przemawianiem jako i najgłębszym milczeniem
daje się słyszeć wszystkim. Nieporuszony i najbardziej
rączy mocą swej miłości ogarnia wszystko.
Ty, o Duchu Święty, nie zostajesz w niezmiennym
Ojcu ani w Synu, a przecież jesteś zawsze w Ojcu i Synu,
i w sobie samym, we wszystkich błogosławionych du
chach i we wszystkich stworzeniach. Jesteś konieczny dla
stworzeń na mocy Krwi rozlanej przez Słowo, Jednorodzonego Syna, który w swej miłości uczynił się koniecz
nym dla stworzeń. Ty zamieszkujesz w stworzeniach, któ
re zdolne są poprzez otrzymanie Twoich darów i czystość
nabyć właściwe Tobie podobieństwo. Przebywasz w tych,
którzy przyjmują owoce Krwi Słowa i czynią się godnym
dla Ciebie mieszkaniem.
Przybądź, Duchu Święty. Niech zstąpi Zjednoczenie
z Ojcem i Umiłowanie Syna. Ty, Duchu prawdy, jesteś
nagrodą Świętych, orzeźwieniem dusz, światłem w ciem
nościach, bogactwem ubogich, skarbem miłujących, nasy
ceniem głodnych, umocnieniem pielgrzymów. Ty wreszcie
jesteś skarbem wszelkich skarbów.
Przybądź, Duchu Święty, Ty, który zstępując na
Maryję sprawiłeś, że Słowo stało się ciałem, spraw w nas
łaską to, czego w Niej dokonałeś przez łaskę i naturę.
Przybądź, czystej myśli pokarmie, źródło wszelkiego
dobra, zbiorze wszelkiej czystości.
Przyjdź i zabierz wszystko, co przeszkadza nam być
zabranym przez Ciebie.
R e s p o n s o r iu m

1 K or 2, 9-10a

w. Ani oko nie widziało, f ani ucho nie słyszało, / ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, * Jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. / Alleluja.
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K. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. W. Jak

wielkie.
Modlitwa
Boże, miłośniku dziewictwa, Ty ozdobiłeś niebieski
mi darami świętą Marię Magdalenę, dziewicę, gorejącą
miłością ku Tobie, | spraw, abyśmy naśladowali w czy
stości i miłości Świętą, * której dzisiaj cześć oddajemy.
Przez naszego Pana.
26 maja
ŚW. FILIPA N E R E U SZ A , K A P Ł A N A
Wspomnienie obowiązkowe
Filip urodził się we Florencji w roku 1515. U dał się do
Rzymu i tam prowadził życie pobożne, oddane młodzieży, cho
rym i ubogim; dla opieki nad nimi założył stowarzyszenie.
Wyświęcony na kapłana założył w roku 1551 Oratorium ; jego
członkowie oddawali się pobożnym czytaniom, pielęgnowali
śpiew i zajmowali się dziełami miłosierdzia. Św. Filip odznaczał
się miłością bliźniego, ewangeliczną prostotą i radosną służbą
Bogu. Zm arł w roku 1595.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626, albo o zakonnikach,
s. 1738.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 171, 1-3. 5)
Radujcie się zawsze w Panu
Apostoł każe się nam radować w Panu, a nie ze świata.
Albowiem „kto chciałby być przyjacielem świata - mówi
Pismo - staje się nieprzyjacielem Boga” . Podobnie jak
nikt nie może dwom panom służyć, tak też nikt nie może
się radować Panem i światem.
Niech więc zwycięża radość w Panu, aż do zupełnego
ustania radości ze świata. Niechaj stale rośnie radość
w Panu, a maleje radość świata, aż do jej wygaśnięcia. Nie
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znaczy to, abyśmy będąc na świecie, nie mieli być ra
dośni, ale abyśmy nawet będąc na świecie już w Panu się
radowali.
Ale powie ktoś: jestem na świecie, a zatem jeśli się
cieszę, cieszę się tam, gdzie jestem. Cóż więc? Skoro jesteś
na świecie, to już nie jesteś w Panu? Posłuchaj Apostoła
mówiącego Ateńczykom w Dziejach Apostolskich o Bogu
i Panu naszym Stworzycielu: „W Nim żyjemy, poruszamy
się i jesteśmy”. Gdzież takie miejsce, w którym by nie było
Tego, który jest wszędzie? Czyż nie o tym właśnie przy
pomina nam Paweł, gdy mówi: „Pan jest blisko, o nic się
już więcej nie troszczcie”?
Zaiste, wielka to rzecz: Ten, który wstąpił na niebiosa,
jest równocześnie blisko tych, którzy są na ziemi. A któż
jest bliskim zarówno i dalekim, jeśli nie Ten, który
w swym miłosierdziu stał się nam bliskim?
Oto cały rodzaj ludzki jest leżącym przy drodze czło
wiekiem, na wpół umarłym, porzuconym przez zbójców,
którego minął kapłan i lewita, którym się natomiast
zaopiekował i którego poratował przechodzący tamtędy
Samarytanin. Ponieważ więc Pan, nieśmiertelny i święty,
dalekim był względem śmiertelnych i grzesznych, dlatego
zstąpił ku nam, aby będąc dalekim, mógł się stać zarazem
i bliskim.
„Nie postąpił z nami według naszych grzechów”. Sy
nami bowiem jesteśmy. Jakże synami? Umarł bowiem za
nas Jednorodzony, by nie pozostać jedynym. Nie chciał
być sam Ten, który umarł sam. Jednorodzony Syn Boży
synami Bożymi uczynił wielu. Krwią swoją nabył sobie
braci: odrzucony, przygarnął; sprzedany, wykupił; zelżo
ny, przywrócił cześć; zabity, darował życie.
A zatem, bracia, „radujcie się w Panu", a nie ze świata,
to jest, radujcie się z prawdy, a nie z przewrotności,
z nadziei nieśmiertelności, a nie z przemijalnej chwały.
Tak właśnie radujcie się, a gdziekolwiek i jakkolwiek
długo na tym świecie będziecie, „Pan jest blisko, o nic się
już więcej nie troszczcie”.
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2 Kor 13, 11; Rz 15, 13a
w. Bracia, radujcie się, t dążcie do doskonałości, po
krzepiajcie się na duchu, / jedno myślcie, pokój zachowuj
cie, * A Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. /
Alleluja.
K. Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości
i pokoju w wierze, w. A Bóg miłości.
R espo n so riu m

Modlitwa
Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym
sługom, f spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień
miłości, * który przenikał serce świętego Filipa. Przez
naszego Pana.
27 maja
ŚW. A U G U S T Y N A Z C A N T E R B U R Y ,
BISKUPA
Wspomnienie dowolne
A ugustyn był przeorem benedyktyńskiego klasztoru Świę
tego A ndrzeja w Rzymie. Papież G rzegorz Wielki wysłał go na
czele grupy benedyktynów do Anglii, aby głosił Ewangelię p o 
gańskim ludom . Po latach działalności A ugustyn ochrzcił króla
K entu, Etelberta, i wielu jego poddanych. Założył stolicę arcy
biskupią w C an terb u ry i przystąpił do zorganizow ania K ościoła
na wyspie. Z m arł 26 m aja około roku 605.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.

GODZINA CZYTAŃ
II C z y t a n i e

Z listu św. Grzegorza, papieża
(księga 11, 36: Zbiór listów, 2)
Anglowie oświeceni światłem wiary
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania”, ponieważ ziarno pszeniczne wpadłszy
w ziemię obumarło w tym celu, aby nie królowało sa
motnie w niebie. Jego śmiercią żyjemy, Jego słabością
się umacniamy, Jego cierpieniem uwalniamy od cierpień,
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Jego miłością szukamy w Brytanii braci, których nie
znamy, Jego mocą odnajdujemy tych, których nie znając,
poszukiwaliśmy.
Któż zdoła opowiedzieć, jak wielka tutaj radość zro
dziła się w sercach wiernych, kiedy lud Anglów, dzięki
łasce wszechmogącego Boga i twoim, Czcigodny Bracie,
wysiłkom, porzuciwszy mroki błędów, oświecony został
światłem wiary świętej. Z odnowionym umysłem wielbi
teraz Boga czystym sercem i depcze bożków, przed któ
rymi korzył się niegdyś w niedorzecznym lęku. Zasady
świętego przepowiadania chronią go przed upadkiem,
serce swe nakłania do przykazań, a umysł do ich rozu
mienia; w modlitwie uniża się aż do ziemi, aby duchem nie
tkwić na ziemi. I kogóż to wszystko jest dziełem, jeśli nie
Tego, który powiada: „Ojciec mój aż dotąd działa i Ja
działam”.
Aby pokazać, iż świat się nie nawraca mądrością
ludzi, ale mocą Bożą, wybrał niegdyś Bóg na swych
głosicieli ludzi nieuczonych. Także i tutaj uczynił to samo
dokonując w narodzie Anglów rzeczy wielkich za sprawą
słabych ludzi. Ale dar ten niebieski, Bracie Drogi, wyma
ga, aby w jego odbieraniu połączyć z najwyższą radością
najżywszą obawę.
Wiem dobrze, iż dzięki twej gorliwości Bóg wszech
mogący okazał wielkie rzeczy wśród ludu, który po
stanowił wybrać. Dlatego trzeba, abyś owym darem nie
bieskim cieszył się z bojaźnią i lękał z radością. Abyś się
cieszył, albowiem zewnętrzne znaki pociągnęły dusze
Anglów do wewnętrznej łaski, abyś się lękał, by z powodu
dokonanych dzieł słaby umysł nie uniósł się pychą i na
zewnątrz będąc chwalony, wewnątrz nie upadł.
Trzeba nam bowiem pamiętać, iż kiedy uczniowie po
wrócili z radością z publicznego nauczania i powiedzieli
Boskiemu Mistrzowi: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię
nawet złe duchy nam się poddają”, usłyszeli w odpowie
dzi słowa: „Nie z tego się radujcie, że duchy się wam
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są
w niebie”.
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Flp 3, 17; 4, 9; 1 Kor 1, 10
w. Bądźcie moimi naśladowcami f i wpatrujcie się
w tych, którzy tak postępują, / jak tego wzór macie
w nas. * Czyńcie to, czego się nauczyliście, / co przeję
liście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, / a Bóg
pokoju będzie z wami. / Alleluja.
K. Upominam was w imię Pana naszego Jezusa Chry
stusa, abyście byli jednomyślni, w. Czyńcie to.
R espo n so r iu m

Modlitwa
Boże, Ty doprowadziłeś ludy Anglii do światła Ewan
gelii przez nauczanie świętego Augustyna, biskupa, |
spraw, aby jego apostolskie trudy * zawsze przynosiły
owoce w Twoim Kościele. Przez naszego Pana.
29 maja
BŁ. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
BI. Urszula, w świecie Julia M aria Ledóchowska, urodziła
się w roku 1865 w gorliwej katolickiej rodzinie. W 21 roku życia
wstąpiła do klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie. W roku
1907 została skierowana do pracy nad młodzieżą w krajach
północnych. W roku 1920 wróciła do Polski i założyła Z gro
madzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które o d 
daje się głównie pracy wychowawczej. W całym życiu odznaczała
się apostolską gorliwością i pogodą ducha. Zm arła w Rzymie
29 maja 1939 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył ją
w poczet błogosławionych.
Teksty wspólne o dziewicach, s. 1670.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z pism bł. Urszuli Ledóchowskiej
Radujcie się w P a n u

Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga
się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale
które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest
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pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo
uśmiechu.
Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy.
Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrz
nym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego
sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebie
skiego, który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie
polne i nigdy nie zapomina o tych, co Jemu bez granic
ufają. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się bez
obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać - bo
twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby.
Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy zniechęconej
jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie
wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą
gwiazdą, co błyszczy wysoko i wskazuje, że tam na górze
bije serce Ojcowskie, które zawsze gotowe jest zlitować się
nad nędzą ludzką.
Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam zarezerwo
wał sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zo
stawił zadanie pomagać innym w bolesnej wędrówce po
drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokoło małych pro
myków szczęścia i radości. Możemy to czynić często,
bardzo często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci,
tym uśmiechem, który mówi o miłości i dobroci Bożej.
Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce
świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie,
w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o to
niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie
w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz za
pomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem
szczęścia.
R espo n so r iu m

2

Kor 13, 11; N e 8, 10

W. Radujcie się, f dążcie do doskonałości, pokrzepiaj

cie się na duchu, / pokój zachowujcie, * A Bóg miłości
i pokoju niech będzie z wami. / Alleluja.
K. Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest
waszą ostoją. W. A Bóg miłości i pokoju.
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JUTRZNIA
Ant. do pieśni Zachariasza Ten, kto jest miłosierny, *
poucza i prowadzi uczniów, / jak dobry pasterz swoje
owce. / Alleluja.
Modlitwa
Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać błogosła
wioną Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego
posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie
wszystkim, * spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej
wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych
braci. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, * do takich bowiem należy królestwo niebie
skie. / Alleluja.
30 maja
BŁ. JA N A S A R K A N D R A ,
KA PŁA N A I M Ę C Z E N N IK A
Wspomnienie dowolne
W diecezji katowickiej - Wspomnienie obowiązkowe
Jan urodził się w roku 1576 w Skoczowie, na ziemiach
ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego. Jako kapłan pracował na
wielu placówkach na M orawach, szczególnie jako proboszcz
w Holeszowic w trudnych czasach zmagań katolicyzmu z lutera
nami. Zm arł w więzieniu umęczony za wiarę w roku 1620.
Papież Pius IX zaliczył go w poczet błogosławionych.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601.
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II C z y t a n i e
Z bulli beatyfikacyjnej papieża Piusa IX
Sługa Boży dal świadectwo prawdziwej wierze
Początki Kościoła były pełne chwały i godnym podzi
wu przykładem dla następnych pokoleń. Wtedy światło
Ewangelii pociągnęło rozlicznych ludzi różnych narodo
wości, obyczajów i usposobień. Przyjmowali wiarę męż
czyźni i kobiety, młodzieńcy i możni tego świata, a nie
były im przeszkodą ani bogactwa, ani pochodzenie, ani
uroki życia. A gdy groźbami i mękami chciano ich nakło
nić do odstępstwa od wiary, stali mężnie w miejscu bo
jowania, odważni w mowie, z duszą nieskalaną, silniejsi
od tych, którzy nad nimi się pastwili.
Następne wieki zachowały pamięć o ich czynach i prze
świadczenie, że Chrystus dopomagał z nieba swoim mę
czennikom i swoich wyznawców wzmacniał w walce i pod
nosił na duchu. Wzory podobnego męstwa Bóg często
wznawiał w swoim Kościele dla wykazania, że wiara
w Niego napełnia serca hartem i mocą, a trudy docze
sności ofiarnie podjęte prowadzą do nieśmiertelnego ży
cia, bo nie otrzyma korony chwały ten, kto unika dobrego
bojowania.
Na początku XVII wieku tej wierze dał świadectwo
czcigodny sługa Boży, Jan Sarkander, proboszcz diecezji
ołomunieckiej; nawet wrogów religii zdumiał, mężnie zno
sząc przeróżne katusze i nową palmą męczeństwa ozdobił
Kościół katolicki. Odznaczał się nauką i pobożnością,
jak przystało kapłanowi Bożemu, i tymi przymiotami
wyposażony służył Panu i stawał w obronie Kościoła.
W umacnianiu prawdziwej wiary mężny i wytrwały, wy
mowny, nieugięty, wzniecił przeciw sobie gniew prze
ciwników. Uknuto przeciw niemu zarzut rzekomej zdra
dy ojczyzny, wtrącono sługę Bożego do więzienia i wzięto
na tortury. On jednak trwał mężnie wzywając pomocy
niebios i nieustanną modlitwą się wzmacniał. Poszarpany
i połamany, bez władzy w ciele, ale duchem silny, nie
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zaprzestał chwalić Boga. Żył jeszcze do 17 marca 1620
roku, w którym to dniu niezwyciężona jego dusza wyzwo
lona z więzów ziemi uniosła się do Chrystusa.
Ta szczególniejsza moc ducha w znoszeniu okropnych
męczarni zjednała czcigodnemu słudze Bożemu niezwykłą
cześć i sławę nie tylko w granicach Moraw, ale i w są
siednich ziemiach. A Bóg nieśmiertelny zechciał licznymi
cudami ozdobić pamięć tego męczennika i udowodnić
jego świętość. Aby więc w tym czasie ucisku Kościoła
wiernych umocnić w wierze przykładem tak podziwu god
nego męstwa, powagą Naszą Apostolską zezwalamy, by
czcigodny sługa Boży Jan Sarkander był nazwany mia
nem Błogosławionego i aby jego ciało i relikwie ku pu
blicznej czci wiernych były wystawione.
2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8-10
w. W dobrych zawodach wystąpiłem, f bieg ukończy
łem, wiarę zachowałem, * N a ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości. / Alleluja.
K. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpie
niach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmierci
dojdę do zmartwychwstania, w. Na ostatek.
R espo n so riu m

Modlitwa
Boże, Ty dałeś błogosławionemu Janowi stałość w wy
znawaniu prawdziwej wiary i w dochowaniu tajemnicy
spowiedzi, f spraw, aby we wszystkich przeciwnościach
umacniał nas jego przykład * i wspierała jego pomoc.
Przez naszego Pana.
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Również 30 maja
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W SZCZECINIE
W diecezji szczecińsko-kamieńskiej - Święto
W bazylice katedralnej - Uroczystość
Kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła został k o n
sekrowany przez biskupa kamieńskiego Zygfryda w roku 1187.
W roku 1534 kościół został zajęty przez protestantów. W czasie
drugiej wojny światowej uległ zburzeniu. Dnia 28 czerwca 1972
roku papież Paweł VI ustanawiając diecezję szczecińsko-kamieńską wyznaczył kościół Świętego Jakuba na katedrę nowej die
cezji. Po odbudowie kościół został uroczyście poświęcony 31
maja 1982 roku, a w następnym roku papież Jan Paweł II
podniósł go do godności bazyliki.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

31 maja
N A W IED ZE N IE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY
r

Święto
W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem
Jana Chrzciciela Kościół czci pam iątkę nawiedzenia świętej
Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki
proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie
Mesjasza ze swym Poprzednikiem.
Teksty wspólne o Najśw. Maryi Pannie, s. 1533, z wyjątkiem:
W EZ W A N IE

Ant. Wysławiajmy Pana, / obchodząc święto Nawie
dzenia Najświętszej Maryi Panny. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

H ymn

1 Przyjdź, o niebieska Królowo,
I lud swój nawiedź, Maryjo,
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Ty, coś do domu Elżbiety
Przyniosła radość bezmierną.
Przyjdź, opiekunko ludzkości,
I obmyj z brudu sumienia,
Bądź z nami, kiedy zagraża
Należna kara za grzechy.
Przyjdź, gwiazdo morza promienna,
Napełnij blaskiem pokoju,
Ukaż nam drogę właściwą
I życiem obdarz niewinnym.
Przyjdź, upragniona, i odnów
Osłabłe siły człowiecze;
Moc Twoja wielka niech sprawi,
By duch nie uległ rozterce.
Przyjdź do nas, różdżko królewska,
Błądzących prowadź ku wierze,
Która przez łaskę jedności
Zapewnia niebo zbawionym.
Przyjdź, byśmy mogli na wieki
Radośnie z Tobą wychwalać
Syna, którego zrodziłaś,
I Ojca z Duchem Najświętszym. Amen.

I C z y ta n ie

Z Pieśni nad Pieśniami

2, 8-14; 8, 6-7

Przybycie oblubieńca
Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez
góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do
gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, pa
trzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się
i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma,
i pójdź! Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na
ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic,
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Drzewo
figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące
już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!
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Gołąbko ma, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach
przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”.
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a za
zdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia,
płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe
bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko.
Łk 1, 41b-43. 44
W. Duch Święty napełnił Elżbietę, t i rzekła: Błogo
sławiona jesteś między niewiastami / i błogosławiony jest
owoc Twojego łona. * A skądże mi to, że Matka mojego
Pana przychodzi do mnie? / Alleluja.
K. Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w
moim łonie. w. A skądże.
R espo n so r iu m

II C z y t a n i e

Homilia św. Bedy Czcigodnego, kapłana
(księga 1, 4)
Maryja uwielbia Pana,
który dokonał w Niej wielkich rzeczy
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój
w Bogu, Zbawcy moim”. W powyższych słowach Maryja
wyznaje nade wszystko łaski Jej samej udzielone, a na
stępnie wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg nie prze
staje obdarzać ludzi.
Uwielbia Pana dusza takiego człowieka, który zupeł
nie oddaje się na służbę i chwałę Boga; który przestrze
ganiem Bożych przykazań okazuje, iż zawsze pamięta
o Jego potędze i majestacie.
Raduje się w Bogu, Zbawicielu swoim, duch takiego
człowieka, któremu największą radość sprawia wspomi
nanie Stworzyciela, od którego spodziewa się wiecznego
zbawienia.

31 maja
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Te słowa słusznie się odnoszą do wszystkich świę
tych, wypadało jednak, aby wypowiedziała je Boża R o
dzicielka, bo mocą szczególnej łaski pałała najdosko
nalszą miłością ku Temu, którego poczęciem była roz
radowana.
Zaiste, miała powód, bardziej niż inni święci, radować
się w Jezusie, Zbawcy swoim. Wiedziała bowiem, iż
Sprawca zbawienia wiecznego narodzi się z Jej ciała
i stanie się rzeczywiście w jednej i tej samej osobie Jej
Panem i Jej Synem.
„Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Nicze
go nie przypisuje swoim zasługom, ale całą swą wielkość
uznaje za dar Tego, który będąc Wielkim i Potężnym,
potrafi swoich wiernych przemieniać z małych i słabych
w wielkich i mocnych.
Słusznie też dodaje: „Święte jest Jego imię” . Zachęca w
ten sposób słuchających oraz tych wszystkich, do któ
rych dotrą te słowa, do ufności i wyznawania Jego imienia.
W ten sposób mogą mieć oni udział w świętości wiecznej
oraz zbawieniu zgodnie ze słowami Proroka: „I stanie się,
że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawio
ny”. Takie jest to imię, o którym powiedziano: „Raduje
się duch mój w Bogu, Zbawcy moim” .
Dlatego piękny zaprawdę i wielce użyteczny powstał
w Kościele zwyczaj śpiewania przez wszystkich hymnu
Maryi każdego dnia w wieczornej modlitwie chwały, aby
częstym wspominaniem Wcielenia Pańskiego umysły do
pobożności zapalić oraz utwierdzić je w cnotach częstym
rozważaniem przykładu życia Bożej Rodzicielki. I bardzo
dobrze jest odmawiać ten hymn wieczorem, albowiem
utrudzona całym dniem i pochłonięta jego kłopotami
dusza potrzebuje wraz z nadchodzącym czasem spoczyn
ku wewnętrznego skupienia.
por. Łk 1, 45-46; Ps 66, 16
W. Błogosławiona jesteś, | któraś uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Ci od Pana. I rzekła Maryja: *
Wielbi dusza moja Pana. / Alleluja.
R e spo n so r iu m
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K. Słuchajcie mnie wszyscy, którzy czcicie Boga, opo
wiem, co uczynił mej duszy. W. Wielbi dusza moja.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M od litw a ja k w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Przybądź do nas, Matko czysta,
Z darem Ducha Najświętszego,
Nawiedź nas, jak niegdyś Jana,
Przekrocz progi naszych domów.
2 Idź więc, niosąc swoje Dziecię,
Aby świat uwierzyć zdołał
I wysławiał Ciebie, Pani,
Hymnem pełnym uniesienia.
3 Pozdrów teraz Kościół cały,
By słuchając Twego głosu,
Wstał z radością niepomierną
I Chrystusa poznał przyjście.
4 Spójrz, Maryjo, wokół siebie,
Oto lud wierzący w Boga
Szuka Cię pokornym sercem,
Bo zaufał Twej opiece.
5 Tyś nadzieją wybawienia
I bezpiecznym grzesznych portem;
Wprowadź nas do światła niebios
Obleczonych szatą chwały.
6 Razem z Tobą, o Dziewico,
Duch nasz wielbi Wszechmocnego,
Bo wywyższył Cię nad wszystko,
Co jest w niebie i na ziemi. Amen.
1
ant. Maryja poszła z pośpiechem w góry *do
pewnego miasta w pokoleniu Judy. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

31 maja
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2 ant. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, *
poruszyło się dzieciątko w jej łonie / i Duch Święty ją
napełnił. / Alleluja.
3 ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, * któraś uwie
rzyła, / że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Alleluja.
J1 2, 27 - 3, la
Poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan,
Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej
zawstydzenia. I wyleję potem Ducha mego na wszelkie
ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą.
C z y t a n ie

R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Bóg wybrał Maryję i bardzo umiłował. * Alleluja,
alleluja, w. Bóg wybrał. K. Dał Jej zamieszkać w swoim
przybytku. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg

wybrał.
Ant. do pieśni Zachariasza Gdy Elżbieta usłyszała
pozdrowienie Maryi, * wydała okrzyk i powiedziała: /
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do
mnie. / Alleluja.
P rośby

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, który narodził się
z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne bła
gania:
Niech Twoja M atka wstawia się za nami.
Jezu, Słońce sprawiedliwości, Twoje przyjście poprzedziła
Niepokalana Dziewica, jak pełna blasku jutrzenka,
spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej
światłości.
Dozwól nam, Panie, naśladować Twoją Matkę, która
obrała najlepszą cząstkę,
spraw, abyśmy za Jej przykładem szukali pokarmu
dającego życie wieczne.
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Zbawicielu świata, Ty mocą swojego odkupienia zacho
wałeś Twoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu,
zachowaj nas od skażenia grzechem.
Nasz Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica
stała się godnym dla Ciebie mieszkaniem i przybyt
kiem Ducha Świętego,
daj, abyśmy byli na wieki świątynią Twego Ducha.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia
Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego
Syna, nawiedziła Elżbietę, t spraw, abyśmy byli posłuszni
natchnieniom Ducha Świętego * i zawsze mogli z Maryją
Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana.
M O D L IT W A W CIĄGU DNIA
Antyfony i psalmy z dnia bieżącego. W psalmodii d o d a tk o 
wej zamiast psalmu 122 m ożna odmówić psalm 129, s. 1177,
a zamiast psalmu 127, psalm 131, s. 1066.

Modlitwa przedpołudniowa
C

z y t a n ie

Jdt 13, 18b. 20a

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Niech to sprawi
tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki.
K. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego. Al
leluja.
w. I zachowują je wiernie. Alleluja.
Modlitwa południowa
Czytan

ie

T b 12, 6b

Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi
żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył.
K. Błogosławione łono Maryi Dziewicy. Alleluja,
w. Które nosiło Syna Ojca przedwiecznego. Alleluja.

31 maja
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Modlitwa popołudniowa
M d r 7, 27-28

C zy t a n ie

Mądrość pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez
pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół
Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto
przebywa z Mądrością.
K. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja.
W. I błogosławiony owoc Twojego łona. Alleluja.
M odlitwa ja k w Jutrzni.
N IE S Z P O R Y
Hymn

1 Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie,
Dziewico, którą Bóg uczynił Matką,
By starszej matce wieścić cud przedziwny
Miłości Bożej.
2 Kiedy Elżbieta głos Twój usłyszała,
Ukryte dziecię radość swą objawia,
A Twoja krewna zowie Ciebie Panią
I najszczęśliwszą.
3 Swoim wybraniem weselisz się wielce
I pełna Ducha, który mówił w Tobie,
Wysławiasz dzieła Zbawcy Najwyższego
Natchnioną pieśnią.
4 Błogosławiona przez wszystkie narody
I wychwalana jako Matka Boga,
Ich wiara w Tobie widzi rozdawczynię
Niebieskich darów.
5 Ty zaś, Maryjo, niosąca Chrystusa,
Przynosisz ludziom łaski zawsze nowe,
Więc razem z Tobą Boga w Trójcy Świętej
Wielbimy hymnem. Amen.
1

ant. Maryja weszła do domu Zachariasza * i pozro

wiła Elżbietę. / Alleluja.
Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o Najśw. M aryi Pannie,
s. 1551.
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2 ant. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie M a
ryi, * poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie. /
Alleluja.
3 ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami *
i błogosławiony owoc Twojego łona. / Alleluja.
C z y t a n ie

1 P 5, 5b-7

Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się
w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokor
nym łaskę daje. Upokorzcie się więc pod mocną ręką
Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie
troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy
na was.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. *
Alleluja, alleluja. W. Zdrowaś. K. Błogosławiona jesteś

między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Zdrowaś.
Ant. do pieśni Maryi Błogosławić mnie będą wszyst
kie pokolenia, * bo wejrzał Bóg na uniżenie swojej służeb
nicy. / Alleluja.
P rośby

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który posta
nowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę
Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.
Ty nam dałeś Maryję za Matkę, za Jej wstawiennictwem
ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przeba
czenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.
Zjednocz Kościół w swej miłości,
niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z Ma
ryją, Matką Jezusa.
Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia,
daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie,
doznali Jej macierzyńskiej miłości.

2 sobota maja
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Ty zechciałeś, aby Maryja była Matką Rodziny w domu
Jezusa i Józefa,
spraw za Jej wstawiennictwem, aby wszystkie matki
strzegły miłości i świętości swoich rodzin.
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.
Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim
królestwie razem ze świętymi.
Ojcze nasz.
M odlitwa jak w Jutrzni.

2 sobota maja
NAJŚWIĘTSZEJ M A R Y I P A N N Y ŁASKAWEJ
W Warszawie: Głównej Patronki miasta
Uroczystość
Teksty wspólne o Najśw. Maryi Pannie w Okresie W ielka
nocnym, s. 1530, z wyjątkiem:
I N IE S Z P O R Y
H ymn

1 Pani łaskawa, Patronko Warszawy,
Wejrzyj na miasto, które hołd Ci niesie,
Płaszczem opieki osłoń grzesznych ludzi
Przed gniewem Ojca.
2 Jasna świątynio Bożej obecności,
Arko przymierza Stwórcy i stworzenia,
Tyś naszą twierdzą nigdy nie zdobytą
Przez wrogą przemoc.
3 Miłość pokornych wieńczy Twoje skronie
Złotą koroną, Ty zaś, miłosierna,
Łamiesz swą dłonią groty nieprzyjaciół
Twojego ludu.
4 Wspomnij na wszystkich, którzy umierali
Z Twoim imieniem w sercu i na ustach,
Bogu składając siebie na ofiarę
Za wolność braci.
11, u

1474

2 sobota maja

5 Tym, którzy żyją w smutku i niedoli,
Daj wiarę w triumf prawdy i pokoju,
Wznieś w naszych duszach dom dla Twego Syna
I Jego Ducha.
6 Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Jemu podzięka za najlepszą Matkę,
Która jest dla nas zdrojem pocieszenia
I słodkiej łaski. Amen.
Modlitwa
Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wyda
ła na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele
odkupienia ludzi, t spraw, aby nam wyjednała obfite ła
ski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia.
Przez naszego Pana.
G O D Z IN A CZYTAŃ
HY M N Pani łaskawa, s. 1473.

II C z y t a n i e
Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
Soboru Watykańskiego II
(nr 61-62)
Macierzyństwo Maryi w ekonomii laski
Jak w Tekstach wspólnych, s. 1543.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 Jutrzenko wschodząca przed Słońcem,
Domie złoty, arko przymierza,
Piękna różo łaską zroszona
I bramo szczęśliwej wieczności,
Módl się za nami!
2 Ucieczko zbłąkanych grzeszników
I w cierpieniu słodka pociecho,
Gwiazdo, która drogę wskazujesz,

2 sobota maja
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Przyczyno człowieczej radości,
Módl się za nami!
3 Dziewico, światłością odziana,
Nieskalana w swoim poczęciu,
Wierne Twego Syna zwierciadło,
Zrodzona, by On się narodził,
Módl się za nami!
4 Łaskawa Patronko Warszawy,
Miasta, które dzisiaj Cię sławi,
Okryj płaszczem swojej opieki
Proszących z pokorną nadzieją:
Módl się za nami!
5 Maryjo, potężna Królowo,
Z Tobą Boga w Trójcy wielbimy,
Który Ciebie dla nas uczynił
Najlepszą Władczynią i Matką
Całej ojczyzny. Amen.
Modlitwa
Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wy
dała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele
odkupienia ludzi, f spraw, aby nam wyjednała obfite ła
ski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia.
Przez naszego Pana.
II N IE S Z P O R Y
H Y M N Pani łaskawa, s. 1473.

M odlitwa jak wyżej.

CZERWIEC
1 czerwca
ŚW. JU STY NA , M Ę C ZEN N IK A
Wspomnienie obowiązkowe
Justyn, filozof i męczennik, urodził się w początkach II w.
w Nablus w Samarii, w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu się
na chrześcijaństwo napisał wiele dzieł w obronie wiary. Zacho
wały się dwie Apologie i Dialog z Tryfonem. W Rzymie odbywał
publiczne dysputy. Poniósł śmierć męczeńską z towarzyszami
około roku 165 za cesarza M arka Aureliusza.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie Wielka
nocnym, s. 1601.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z Akt świętych męczenników Justyna i towarzyszy
(rozdz. 1-5)
Przyjąłem prawdziwą naukę chrześcijan
Święci mężowie zostali pojmani i przyprowadzeni do
prefekta Rzymu, Rustyka. Gdy ich postawiono przed są
dem, Rustyk rzekł do Justyna: „Pokłoń się bogom i bądź
posłuszny rozkazom cesarzy”. Justyn odrzekł: „Nie może
my być oskarżeni ani pojmani za to, że słuchamy przyka
zań naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
Rustyk rzekł: „Powiedz, jaką naukę wyznajesz?” Justyn
odpowiedział: „Usiłowałem poznać wszystkie, ale przyją
łem prawdziwą naukę chrześcijan, chociaż ona nie podo
ba się tym, którzy pozostają w błędzie”.
Rustyk rzekł: „A te nauki ci odpowiadają, nędzniku?”
Na to Justyn: „Tak jest, ponieważ stosuję się do nich
zgodnie z prawowitą doktryną”.
Rustyk zapytał: „Jakaż to doktryna?” Justyn odparł:
„Czcimy Boga chrześcijan; wierzymy, że na początku On
sam stworzył i uczynił wszystko, co istnieje, rzeczy wi
dzialne i niewidzialne. I czcimy Pana, Jezusa Chrystusa,

1 czerwca
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Syna Bożego. O Nim prorocy zapowiadali, że przyjdzie
do ludzi głosić zbawienie i nauczać wybranych uczniów.
Jestem tylko człowiekiem i niewiele mogę powiedzieć
0 Jego nieskończonym Bóstwie, jednak moc proroctwa
uznaję; w proroczym natchnieniu był On zapowiedziany
jako Syn Boga. A wiem, że prorocy natchnieni z nieba
zapowiadali Jego przyjście do ludzi”.
Na to Rustyk zapytał: „A więc jesteś chrześcijaninem?”
Odpowiedział mu Justyn: „Tak jest, jestem chrześcijaninem”.
Na to prefekt rzekł do Justyna: „Posłuchaj ty, który
mówisz, że jesteś uczony, i utrzymujesz, żeś poznał praw
dziwą naukę: jeżeli zostaniesz ubiczowany, a potem ścię
ty, to myślisz, że pójdziesz do nieba?” Justyn odrzekł:
„Mam żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka, to pójdę
do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat prze
minie, nie odmawia On swojej łaski tym, którzy żyją
według Jego nauki”.
Prefekt Rustyk zapytał: „Tak więc przypuszczasz, że
pójdziesz do nieba, aby tam odebrać odpowiednią na
grodę?” Justyn odpowiedział: „Nie przypuszczam, lecz
wiem, że tak jest i jestem tego pewien”.
Prefekt Rustyk powiedział: „Wróćmy do sprawy, o któ
rą chodzi, bo sprawa jest pilna i nie da się jej uniknąć.
Przystańcie na to, czego się od was żąda i razem złóżcie
ofiarę bogom”. Justyn odparł: „Nikt o zdrowych zmy
słach nie przejdzie od wiary do bezbożności”.
Rustyk na to: „Jeżeli nie posłuchacie, zostaniecie
ukarani bez żadnej litości”. Justyn odparł: „Pragniemy
ponieść karę dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i dostą
pić zbawienia; będzie to dla nas rękojmią i ocaleniem
w dniu straszliwego i powszechnego Sądu naszego Pana
1 Zbawcy”.
Podobnie mówili i pozostali męczennicy: „Uczyń z na
mi, co chcesz; jesteśmy chrześcijanami i nie składamy
ofiar bożkom” .
Wtedy prefekt Rustyk ogłosił wyrok: „Zgodnie z pra
wem ci, którzy nie posłuchali rozkazu cesarza i nie chcieli
złożyć ofiary bogom, mają być biczowani, a następnie
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ścięci”. Święci męczennicy, wielbiąc Boga, zostali odpro
wadzeni na miejsce kaźni i tam ścięci. Tak wyznali Zba
wiciela i to wyznanie przypieczętowali męczeństwem.
por. D z 20, 21. 24; R z 1, 16
W. Nawołując do wiary w Pana naszego Jezusa Chry
stusa t niczego się nie boję. * Nie cenię sobie życia, /
bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, / które
otrzymałem od Pana Jezusa; / bylebym dał świadectwo
0 Ewangelii łaski Bożej. / Alleluja.
K. Nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą
Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla
Żyda, potem dla Greka. w. Nie cenię.
RESPONSORIUM

JU T R Z N IA

Ant. do pieśni Zachariasza W każdej ofierze * chwali
my Stwórcę wszystkiego / przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, / i przez Ducha Świętego. / Alleluja.
Modlitwa
Boże, Ty przez szaleństwo krzyża dałeś świętemu Justynowi, męczennikowi, głębokie poznanie Jezusa Chry
stusa, f spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy odrzu
cili otaczające nas błędy * i utwierdzili się w wierze. Przez
naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Ogień ogarnął moje serce *
1 rozpalił mnie miłością ku prorokom i przyjaciołom
Chrystusa. / Alleluja.
2 czerwca
ŚWIĘTYCH M ĘCZENNIKÓW
M ARCELINA I PIOTRA
Wspomnienie dowolne
Marcelin i Piotr ponieśli śmierć męczeńską w czasie prze
śladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana, o czym świadczy
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papież Damazy. N ad ich grobem przy via Labicana wzniesiono
bazylikę.
Teksty wspólne o wielu męczennikach w Okresie W ielka
nocnym, s. 1578.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z dzieła Orygenesa Wezwanie do męczeństwa
(nr 41-42)
Uczestnicy cierpień Chrystusa staną się uczestnikami
Jego radości
Jeśli „ze śmierci przeszliśmy do życia”, to jest od
bezbożności do wiary, nie dziwmy się, że świat nas nie
nawidzi. Kto bowiem nie przeszedł ze śmierci do życia,
ale trwa w śmierci, ten nie może miłować tych, którzy
z mrocznych siedzib śmierci, że tak powiem, przeszli
do budowanych z żywych kamieni jasnych przybytków
życia.
Jezus „oddał swe życie za nas”. Oddajmy przeto i my.
Już nie powiem za Niego, ale za nas samych, za tych,
którzy naszym męczeństwem mają prawo się umocnić.
Oto nadszedł dla nas, o chrześcijanie, czas chwały.
Powiada bowiem Apostoł: „Chlubimy się z ucisków
wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję.
A nadzieja zawieść nie może”. Oby tylko „miłość Boża
rozlana była w naszych sercach przez Ducha Świętego”.
„Podobnie bowiem jak obfitują w nas cierpienia Chry
stusa, tak też doznajemy odeń obfitej pociechy”. A zatem
z największą gorliwością przyjmijmy cierpienia Chrystu
sa. Niech obfitują w nas, skoro pragniemy obfitej pocie
chy. Dostępują jej wszyscy, którzy płaczą. Wszakże nie
jednakowo wszyscy. Gdyby bowiem jednakowa miała być
pociecha, nie byłoby napisane: „Jak obfitują w nas cier
pienia Chrystusa, tak też doznajemy obfitej pociechy”.
Ci, którzy cierpią, będą uczestnikami pociechy w ta
kim stopniu, w jakim cierpią z Chrystusem. Poucza o tym
ten, który zapewnia: „Wiemy, iż jak jesteście współuczest
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nikami cierpień, tak też będziecie współuczestnikami po
ciechy”.
Mówi oto Bóg przez Proroka: „W czasie pomyślnym
wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z po
mocą” . Czyż może być jakiś czas bardziej pomyślny niż
ten, w którym z powodu naszej miłości do Boga i Chry
stusa prowadzą nas pod strażą przez ten świat - ale nie
jako zwyciężonych, lecz raczej jako zwycięzców. Męczen
nicy Chrystusowi z Chrystusem zwyciężają Moce i Wła
dze: wspólnie z Nim tryumfują nad nimi, aby skoro stali
się uczestnikami Jego cierpień, mieli też udział w tej
chwale, którą On swoim cierpieniem osiągnął. Ponadto
jakiż inny dzień mógłby się stać dniem zbawienia, jeśli nie
ten, w którym w ten sposób odchodzicie ze świata.
Proszę wszakże: „Nie dajcie nikomu sposobności do
zgorszenia, aby nie wyszydzono posługi naszej, ale we
wszystkim okazujcie się sługami Boga przez wszelką
cierpliwość” i mówcie: „Kogóż mam oczekiwać, jeśli nie
Pana?”
R e sp o n so riu m

E f 6, 12. 14. 13

W. Nie toczymy walki | przeciw krwi i ciału, / lecz

przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebie
skich. * Bądźmy więc gotowi do walki o prawdę. /
Alleluja.
K. Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień
zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
W. Bądźmy.
Modlitwa
Boże, Ty przez świętych męczenników Marcelina
i Piotra, którzy mężnie wyznali wiarę, otaczasz nas swoją
opieką, t spraw, abyśmy za ich przykładem i wspierani
ich modlitwami * trwali w wierze. Przez naszego Pana.
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Również 2 czerwca
BŁOGOSŁAWIONYCH M ĘCZENNIKÓW
SADOK A I TOW ARZYSZY
W Sandomierzu - Wspomnienie obowiązkowe
Bł. Sadok, przeor klasztoru dominikańskiego w Sandom ie
rzu, razem z 48 braćmi poniósł śmierć męczeńską z rąk T atarów
2 czerwca 1260 roku. Według legendy wieść o czekającej ich
śmierci przeczytali w M artyrologium w przeddzień męczeństwa,
a podczas rzezi śpiewali Salve Regina.
Teksty wspólne o wielu męczennikach w Okresie W ielka
nocnym, s. 1578.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
II C z y t a n i e

Z listu św. Cypriana, biskupa i męczennika
Jak w Tekstach wspólnych, s. 1583.

Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławio
nym, Sadokowi i jego Towarzyszom, udział w męce
Chrystusa, f wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyś
my naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć
za Ciebie, * odważnie wyznawali Cię naszym życiem.
Przez naszego Pana.
3 czerwca
ŚWIĘTYCH M ĘC ZEN N IK Ó W
KAROLA LW ANGI I TOW ARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
W latach 1885-1887 w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło
śmierć męczeńską na rozkaz tamtejszego władcy Mwanga. Wśród
umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol
Lwanga i jego 21 Towarzyszy. Wielu z nich niedawno przyjęło
chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol Lwanga w więzieniu.
Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku
zginął Karol Lwanga i dwudziestu jeden jego Towarzyszy.
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Teksty wspólne o wielu męczennikach w Okresie Wielka
nocnym, s. 1578.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Homilia papieża Pawła VI w dniu kanonizacji
męczenników z Ugandy
( A A S 56[ 1964], 9 0 5 -9 0 6 )

Chwała męczenników oznaką odrodzenia
Ci męczennicy z Afryki dodają do księgi zwycięzców,
to jest Martyrologium, kartę opowiadającą o bolesnych
i chwalebnych zarazem wydarzeniach. Zasługuje ona
w pełni, aby dołączyć ją do owych wspaniałych opowia
dań starożytnej Afryki, o których my, ludzie nowożytni,
z naszą małą wiarą sądziliśmy, że już nigdy nie znajdą one
sobie podobnych.
Bo i któż mógłby na przykład przypuścić, iż do przej
mujących akt męczenników ze Scillium, Kartaginy, owe
go „śnieżnego orszaku” z Utyki, o którym wspominają
święty Augustyn i Prudencjusz, męczenników z Egiptu,
tak bardzo wsławionych przez świętego Jana Chryzo
stoma, męczenników z czasu prześladowania przez Wan
dalów, zostaną w naszej epoce dołączone opisy wydarzeń
nie mniej chwalebnych i wspaniałych.
Któż mógłby przewidzieć, iż do wielkich męczenni
ków i wyznawców Afryki, niezapomnianych postaci Cy
priana, Felicyty, Perpetuy, wielkiego Augustyna doda
my pewnego dnia tak bardzo nam drogich: Karola Lwangę, Macieja Mulumbę Kalembę oraz dwudziestu ich
towarzyszy. Pamięci godni są też inni, należący do wy
znania anglikańskiego, którzy ponieśli śmierć dla imienia
Chrystusa.
Ci męczennicy afrykańscy stanowią początek nowej
epoki. Oby się nie zwróciła ku prześladowaniu i konfliktom
religijnym, ale ku chrześcijańskiej i społecznej odnowie.
Oto bowiem Afryka, zroszona krwią tych męczenni
ków, pierwszych w nowożytnej epoce - oby Bóg sprawił,
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by byli ostatnimi, skoro tak wspaniała jest i cenna ich
ofiara - odradza się jako wolna i niepodległa.
Zbrodnia, jakiej dopuszczono się na osobach świętych,
jest tak haniebna, a zarazem znamienna, iż daje jasne
i pewne podstawy dla moralnego kształtowania się no
wego ludu, dla budowania jego duchowej tradycji, dla
symbolicznego jakby ukazania i przyspieszenia przejścia
z okresu kultury dawnej, nie pozbawionej wprawdzie
najlepszych walorów ludzkich, ale słabej, skażonej i jakby
zniewolonej przez samą siebie, do takiej kultury społecz
nej, która zmierza do coraz bogatszych osiągnięć ducha
i wyższych form życia społecznego.
R e spo n so r iu m

w. Gdy walczymy w obronie wiary, f patrzy na nas
Bóg, / patrzą Jego aniołowie, patrzy Chrystus. * Wielka
to chwała i dostojeństwo, / i wielkie szczęście walczyć
w obecności Boga / i otrzymać wieniec od Chrystusa
Sędziego. / Alleluja.
K. Przywołajmy więc wszystkie nasze siły i uzbrójmy
się w czystość serca, wiarę nienaruszoną i życie cnotliwe,
aby wystąpić do boju. w. Wielka to chwała.
Modlitwa
Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się
nasieniem chrześcijan, f daj, aby rola Twojego Kościoła,
zroszona krwią świętych, Karola Lwangi i jego Towarzy
szy, * przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana.
5 czerwca
ŚW. BONIFACEGO,
BISKUPA I M Ę C ZEN N IK A
Wspomnienie obowiązkowe
Bonifacy urodził się około roku 673 w Anglii. Wstąpił do
klasztoru benedyktyńskiego w Exeter. W roku 719 udał się na
misje do Germanii. W roku 722 papież Grzegorz II udzielił mu
święceń biskupich, w roku 732 został arcybiskupem, a w roku
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738 legatem papieskim na całe Niemcy. Głosił Ewangelię, za
kładał diecezje i klasztory, zwoływał synody. Mając 80 lat udał
się ponownie na misję do Fryzji i w D okkum został zam ordo
wany wraz z 52 towarzyszami w sam dzień Zielonych Świąt,
5 czerwca 754 roku. Ciało spoczywa w Fuldzie.
Teksty wspólne o jednym męczenniku w Okresie W ielka
nocnym, s. 1601, albo o pasterzach, s. 1626.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z listu św. Bonifacego, biskupa i męczennika
(List 78)
Troskliwy pasterz czuwający nad swoją owczarnią
Kościół jest jakby wielką łodzią płynącą po morzu
tego świata. Gdy uderzają weń liczne fale doświadczeń,
nie wolno jej porzucać; trzeba natomiast kierować.
Przykłady tego znajdujemy u pierwszych Ojców: Kle
mensa, Korneliusza i wielu innych w Rzymie, Cypriana
w Kartaginie, Atanazego w Aleksandrii. Za czasów po
gańskich cesarzy kierowali łodzią Chrystusa, Jego umiło
waną Oblubienicą, to jest Kościołem, nauczając, broniąc,
pracując i cierpiąc aż do przelania krwi.
Kiedy o nich myślę oraz im podobnych ogarnia mnie
przerażenie, „lęk i obawa mnie przenikają i otacza mnie
ciemność moich grzechów”. I bardzo chciałbym opuścić
ster Kościoła, który mi powierzono, gdybym tylko znalazł
usprawiedliwienie w przykładzie Ojców lub w słowach
Pisma świętego.
A zatem, skoro tak się rzeczy mają i prawda może się
utrudzić, ale nigdy ulec ani okłamać, strudzony mój duch
ucieka się do Tego, który przez usta Salomona powiada:
„Miej ufność w Panu, a nie polegaj na własnej roztrop
ności. We wszystkich twych sprawach pamiętaj o Nim,
a On pokieruje twymi krokami” . Oraz: „Imię Pana jest
zamkiem warownym. Do niego ucieka się sprawiedliwy
i będzie ocalony”.
Stójmy zatem mocno przy sprawiedliwości, przygotuj
my siebie na doświadczenia, abyśmy otrzymali pomoc od
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Boga, i wołajmy do Niego: „Panie, Tyś dla nas ucieczką
z pokolenia na pokolenie".
Złóżmy naszą ufność w Tym, który nam zwierzył cały
ten ciężar. To, czego sami unieść nie możemy, nieśmy
wspólnie z Tym, który jest Wszechmocny, który mówi:
„Jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie".
Stańmy do walki aż do nadejścia dnia Pana, albowiem
„przyszły na nas dni utrapienia i ucisku". Jeśli tak się
Bogu spodoba, oddajmy życie za święte prawa naszych
ojców, abyśmy zasłużyli na wieczne z nimi dziedzictwo.
Nie bądźmy jako nieme psy, nie bądźmy milczącymi
gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale
pasterzami troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chry
stusa. Dopóki Bóg udziela nam siły, głośmy całą prawdę
Bożą wielkim i małym, bogatym i ubogim, ludziom
wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie w porę. Tak wła
śnie polecił czynić święty Grzegorz w swej księdze Reguły
pasterskiej.
1 Tes 2, 8; Ga 4, 19
W. Będąc pełni życzliwości dla was, f chcieliśmy wam
dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. * Tak
bowiem drodzy staliście się dla nas. / Alleluja.
K. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż
Chrystus w was się ukształtuje. W. Tak bowiem.
R espo n so r iu m

Modlitwa
Wszechmogący Boże, święty Bonifacy, męczennik, gło
sił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował, t
spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy tę wiarę wiernie
zachowywali i wyznawali całym życiem. Przez naszego
Pana.
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6 czerwca
ŚW. N ORBERTA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Norbert urodził się około roku 1080 w Nadrenii. Był k a
nonikiem w Xanten. Pragnąc życia ściślej opartego na Ewan
gelii, w roku 1120 założył wspólnotę kanoników regularnych,
z której rozwinął się Zakon Premonstratensów. W roku 1126
m ianow ano go arcybiskupem M agdeburga; pracował nad o d 
nową życia kościelnego. Zm arł w M agdeburgu 6 czerwca 1134
roku.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II

C z y ta n ie

Z życia św. Norberta, biskupa
Wielki wśród możnych, mały wśród ubogich
Norbert słusznie zaliczany jest do tych, którzy ze
szczególną skutecznością wprowadzali reformy gregoriań
skie. On pierwszy troszczył się o wychowanie duchowień
stwa oddanego życiu prawdziwie ewangelicznemu i apo
stolskiemu w czystości i ubóstwie; takiego duchowień
stwa, które przywdziewa „szatę i ozdobę nowego człowie
ka”, to jest strój duchowny i kapłańską godność, które
stara się postępować według wskazań Pisma św., mając
Chrystusa za przewodnika i wodza.
Kapłanom zajmującym w klasztorze miejsce Aposto
łów dołączył, wzorem pierwotnego Kościoła, tak wielką
liczbę wiernych, mężczyzn i kobiet, iż zdaniem wielu,
nikomu od czasów apostolskich w tak krótkim czasie nie
udało się zdobyć dla Chrystusa tylu ludzi pragnących
życia doskonałego.
Jako arcybiskup Magdeburga polecił swoim współ
braciom głoszenie Chrystusa wśród Łużyczan. W swej
diecezji starał się zaprowadzić reformę wśród duchowień
stwa pomimo poruszenia i zamieszek wśród ludu.
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Szczególne jego wysiłki zmierzały do osiągnięcia i ro
zwijania jednomyślności pomiędzy Stolicą Apostolską
a Cesarstwem przy zachowaniu niezależności Kościoła
w obsadzaniu stanowisk kościelnych. Toteż papież Inno
centy II pisał doń: „Stolica Apostolska z całego serca
raduje się Tobą jako swym najwierniejszym synem”. Ce
sarz z kolei ustanowił go wielkim kanclerzem państwa.
Wszystkiego tego dokonał dzięki swej nieustraszonej
wierze: „Norbert wyróżnia się wiarą - mówiono - po
dobnie jak Bernard z Clairveaux miłością”; także dzięki
ujmującemu sposobowi bycia: „Był wielkim wśród moż
nych, małym wśród ubogich, dla wszystkich uprzejmym”;
wreszcie dzięki szczególnemu darowi wymowy: „Niósł
gorejące Boże słowo, które paliło wady, rozwijało cnoty,
napełniało mądrością dusze odpowiednio usposobione” .
Wpatrzony w Boże sprawy rozważał je ustawiczme i nie
ustraszenie głosił.
2 Tm 4, 2. 5; D z 20, 28
w. Głoś naukę, f nastawaj w porę, nie w porę, /
w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, / podnieś na duchu
z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. * We wszystkim
znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty. Alleluja.
K. Uważaj na cały lud Boży, nad którym Duch Święty
ustanowił cię biskupem, abyś kierował Kościołem Boga.
w. We wszystkim.
R e s p o n s o r iu m

Modlitwa
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Norbert, biskup, odzna
czył się w służbie Kościoła duchem modlitwy i pasterską
gorliwością, t za jego wstawiennictwem daj swojemu lu
dowi pasterzy według Twojego Serca, * aby go prowadzili
do zbawienia. Przez naszego Pana.
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ŚW. EFREMA, D IA K O N A
I D O K TORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Efrem urodził się w Nisibi około roku 306. Został diakonem
i założył szkołę teologiczną, w której nauczał. Po zajęciu Nisibi
przez Persów przeniósł się z uczniami do Edessy. Głosił słowo
Boże i pisał dzieła teologiczne oraz liczne hymny. Zm arł 9 czer
wca 373 roku.
Teksty wspólne o doktorach Kościoła, s. 1657.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Kazanie św. Efrema, diakona
(Kazanie 3, Cel życia i upomnienie, 2, 4-5)
Boży plan zbawienia jest zapowiedzią świata duchowego
Rozjaśnij, Panie, nocne ciemności naszego umysłu
dziennym światłem poznania Ciebie, aby oświecony mógł
Ci służyć w odnowionej czystości.
Początek biegu słońca wyznacza początek prac czło
wieka. Przygotuj, Panie, w naszych sercach mieszkanie
owemu dniowi, który nie zna kresu. Daj nam w nas
samych zobaczyć życie zmartwychwstania i spraw, aby
nic nie odwiodło naszych serc od Twoich radości. Wyciśnij w nas, o Panie, poprzez gorliwe szukanie Ciebie,
znamię owego dnia, którego nie określa pojawienie się ani
bieg słońca.
Każdego dnia przyjmujemy Cię w sakramentach i go
ścimy w ciele naszym. Dozwól nam doznać w sobie sa
mych zmartwychwstania, którego oczekujemy. Przecho
wujemy ten skarb w sobie na mocy łaski chrztu. Niechaj
powiększa się ustawicznie u stołu Twych sakramentów.
Daj nam radować się Twoją łaską. Na uczcie duchowej
otrzymujemy Pamiątkę Twoją, obyśmy mogli w przy
szłym odrodzeniu otrzymać jej rzeczywistość.
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Obyśmy poprzez duchowe piękno, które nawet w na
szej śmiertelnej naturze zaszczepia Twa nieśmiertelna
wola, pojąć mogli, do jak wielkiego zostaliśmy powołani
piękna.
Twoje ukrzyżowanie, nasz Zbawicielu, położyło kres
życiu ciała. Daj nam krzyżować w nas ducha świata, aby
rozpocząć życie Ducha. Zmartwychwstanie Twe, Jezu,
niechaj umocni w nas człowieka duchowego. Rozważa
nie Twoich sakramentów niech stanie się zwierciadłem,
w którym możemy go zobaczyć.
Twój Boży plan, Zbawicielu nasz, jest zapowiedzią
świata duchowego. Dozwól nam dążyć doń, jak przystoi
ludziom ducha. Nie pozbawiaj nas, Panie, duchowej Twej
obecności, i nie odbieraj nam żaru Twojej miłości. Śmier
telność, która w nas tkwi, szerzy swoje zniszczenie; nie
chaj pokropienie Twoją duchową miłością usunie skutki
śmiertelności z naszego ciała. Daj nam, Panie, wytrwale
podążać do naszej ojczyzny i osiągnąć ją, jak Mojżesz na
górze, przez Twe objawienie.
R e s p o n s o r iu m

Syr 47, 8, 9. 10

w. Z całego serca swego śpiewał hymny | i umiłował
Tego, który go stworzył. * Postawił przed ołtarzem
śpiewających psalmy / i mile płynął dźwięk ich głosów. /
Alleluja.
K. Aby wychwalano święte imię Pana i by przybytek
j u ż o d rana rozbrzmiewał pieśniami. W. Postawił.
Modlitwa
Wszechmogący Boże, ześlij w nasze serca Ducha
Świętego, f pod którego tchnieniem święty Efrem, dia
kon, opiewał w hymnach Twoje misteria * i całe życie
poświęcił Twojej służbie. Przez naszego Pana.
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Również 9 czerwca

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W WARSZAWIE
W arc h id ie c ez ji w a rsz a w sk ie j - Ś w ięto
W bazylice m e tro p o lita ln e j - U ro c z y s to ś ć
Uroczystej konsekracji odbudowanej od podstaw katedry do
konał w imieniu papieża Jana XXIII - Prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński, dnia 9 czerwca 1960 roku. Przywilej bazyliki
mniejszej został przyznany katedrze warszawskiej w roku 1961.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Pismo apostolskie papieża Jana XXIII
Ostoja wiary
Katedrę warszawską poświęconą Janowi Chrzciciełowi słusznie można nazwać ostoją wiary. Świątynia ta
pochodzi z XIII wieku, była wtedy kościołem parafial
nym. Na prośbę księcia Janusza Mazowieckiego nasz po
przednik, Bonifacy IX, podniósł ją do godności kolegiaty.
Gdy stolicę Królestwa Polskiego przeniesiono z Krakowa
do Warszawy, świątynia ta stała się kościołem królów
Polski, połączonym z ich dworem. Królowie hojnie wzbo
gacali kościół darami, wśród których należy wymienić
obraz malowany przez sławnego malarza włoskiego Jaku
ba Palmę młodszego, i wizerunek Chrystusa ukrzyżowa
nego, dzieło rzeźbiarzy norymberskich, wielką czcią ota
czany przez wiernych.
W tym kościele król Jan III Sobieski publicznie skła
dał dzięki Bogu za zwycięstwo odniesione pod Wiedniem.
Sławna ta świątynia w roku 1797 otrzymała tytuł katedry.
W jej murach przyjął sakrę biskupią Achilles Ratti,
wówczas nuncjusz apostolski w Polsce, później wynie
siony do godności papieskiej. Dom Boży wsławiony po
bożnością wiernych, pamiątkami dziejowymi i dziełami
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sztuki, padł ofiarą najokrutniejszej z wojen i został do
szczętnie zburzony, ale po dniach klęski odbudowany
i przywrócony do pierwotnego stylu gotyckiego.
Nasz umiłowany syn, Stefan Wyszyński, kardynał,
prezbiter świętego Kościoła Rzymskiego i arcybiskup
warszawski, pomny na chwalebną przeszłość tej świątyni,
będącej pomnikiem pobożności i wierności narodu pol
skiego, pragnął wyróżnić ją honorowym tytułem. Prosił
Nas zatem, abyśmy nadali jej tytuł i prawa bazyliki
mniejszej. Przychylając się chętnie do tej prośby, po wy
słuchaniu zdania Kongregacji Obrzędów, pełnią Naszej
Władzy Apostolskiej niniejszym pismem podnosimy ka
tedralny kościół archidiecezji warszawskiej do godności
bazyliki mniejszej i nadajemy jej wszystkie prawa i przy
wileje, które przysługują takim świątyniom.
R e spo n so r iu m

por. Wj 25, 8; Pwt 5, 29

w. Uczyńcie Mi święty przybytek, * Abym mógł
zamieszkać między wami. / Alleluja.
K. Obyście zawsze mieli w sercu bojaźń przede Mną
i spełniali wszystkie moje przykazania. W. Abym mógł.
Również 9 czerwca
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
K A T E D R A L N E G O W LUBLINIE
W diecezji lubelskiej - Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
Obecna katedra była pierwotnie świątynią kolegium T ow a
rzystwa Jezusowego. Hojnie wyposażona przez królów Stefana
Batorego i Zygm unta III, została uroczyście poświęcona dnia 25
kwietnia 1604 r. przez Bernarda Maciejowskiego, biskupa k ra 
kowskiego. Po kasacie zakonu kościół wraz z kolegium przeka
zano trynitarzom. Potem popadł w ruinę i służył za spichlerz
i magazyn broni. Po utworzeniu diecezji lubelskiej w roku 1805
kościół przyw rócono do stanu pierwotnego, konsekrow ano
i odtąd służy on wiernym jak o kościół katedralny.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.
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BŁ. BOGUM IŁA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej
oraz w diecezji włocławskiej: Patrona diecezji - Święto
Żył w X II w. U rodził się we wsi Koźm in. W 1167 r.
m ianowany arcybiskupem gnieźnieńskim. Związany był z misją
wśród Prusów. W roku 1170 zrezygnował z arcybiskupstwa
i osiadł jako pustelnik w rozlewiskach W arty i Neru koło Dobrowa. Zasłynął darem modlitwy i nauczania ubogiej ludności.
Zm arł 10 czerwca 1182 r., pochowany w Dobrowie. Kult Bo
gumiła występuje już w średniowieczu. Ogłoszony przez Stolicę
Apostolską 27 V 1925 r. błogosławionym.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626, z wyjątkiem:
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Z dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes
divinitus Soboru Watykańskiego II
(nr 38)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
Wszyscy biskupi jako członkowie ciała biskupiego,
będącego dalszym ciągiem Kolegium Apostołów, zostali
konsekrowani nie tylko dla jakiejś diecezji, ale i dla zba
wienia całego świata. Rozkaz Chrystusa głoszenia Ewan
gelii wszelkiemu stworzeniu odnosi się przede wszystkim
i bezpośrednio do nich z Piotrem i pod kierownictwem
Piotra. Stąd rodzi się owa wspólnota i współdziałanie
Kościołów, która dzisiaj jest tak konieczna do prowadze
nia dzieła ewangelizacji. Na mocy tej wspólnoty poszcze
gólne Kościoły dzielą troski wszystkich innych Kościo
łów, powiadamiają się nawzajem o własnych potrzebach,
wzajemnie się wspomagają, albowiem rozszerzanie Ciała
Chrystusowego jest zadaniem całego Kolegium Biskupów.
Biskup w swej diecezji, z którą stanowi jedno, wzbu
dzając dzieło misyjne, popierając i kierując nim, sprawia,
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że duch i zapał misyjny Ludu Bożego obleka się w ciało
i niejako uwidacznia, tak że cała diecezja staje się mi
sjonarską.
Obowiązkiem biskupa będzie: wyszukiwanie spomię
dzy swego ludu osób, szczególnie wśród chorych i nie
szczęśliwych, które by wielkodusznie ofiarowały Bogu
swe modlitwy i pokutne uczynki w intencji ewangelizacji
świata; chętne popieranie powołań spośród młodzieży
i kleryków do instytutów misyjnych i przyjmowanie
z wdzięcznym sercem, jeśli Bóg powoła kogoś do misyjnej
działalności Kościoła; zachęcanie i wspomaganie stowa
rzyszeń diecezjalnych, by przyjęły swoją cząstkę w dziele
misyjnym.
R e spo n so r iu m

Sprawiedliwości Twojej f nie kryłem w głębi ser
ca. * Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed
wielkim zgromadzeniem. / Alleluja.
K. Z całego serca szukałem Ciebie, nie odmawiaj mi,
Panie, Twego miłosierdzia, w. Nie taiłem.
W.

W święto HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 Bogumile godzien hołdów,
Opiekunie swego ludu,
Twoje sławne imię znaczy,
Żeś jest wielce miły Bogu.
2 W tobie Bóg swą dobroć zjawił
I ukazał drogę życia;
Sprawił, że jak wartki potok
Słowa twe poiły owce.
3 Gdyś nauczał ścieżek wiary,
Potwierdzałeś ją cudami:
Moc szatana ustawała
I wracało chorym zdrowie.
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4 Także nas, o dobry ojcze,
Wyzwól z groźby śmierci wiecznej,
Byśmy mogli razem z tobą
Cieszyć się radością nieba.
5 Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem Świętym, dawcą łaski,
Dziękczynienie za pasterza,
Który wsławił polską ziemię. Amen.
Modlitwa
Panie, nasz Boże, wysłuchaj błagania oddanego Ci ca
łym sercem ludu; f przez modlitwy błogosławionego Bo
gumiła, biskupa, zachowaj lud Twój w zdrowiu duszy i
ciała * i spełnij wszystkie jego prośby. Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Bogumił, miły Bogu i ludziom, *
którzy błogosławią jego imię, / rozradował się w Bogu,
swoim Zbawcy. / Alleluja.
11 czerwca
ŚW. BA R N ABY , APOSTOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
Święty Barnaba pochodził z Cypru. W Jerozolimie przyjął
chrześcijaństwo i całą swoją majętność przekazał Apostołom.
On wprowadził świętego Pawła do jerozolimskiej gminy chrześ
cijańskiej. Potem go odszukał w Tarsie, przyprow adził do
Antiochii i na wyraźne polecenie Ducha Świętego towarzyszył
Apostołowi N arodów podczas jego pierwszej podróży misyjnej
w Azji Mniejszej. Po soborze jerozolimskim wrócił na Cypr,
gdzie według tradycji poniósł śmierć męczeńską około 60 roku.
Teksty jak w święto św. M arka, dnia 25 kwietnia, s. 1358,
z wyjątkiem:
W EZW A N IE

Ant. Uwielbiajmy Ducha Świętego, / który mówił do
nas przez proroków i nauczycieli. / Alleluja.
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G O D Z IN A CZY TA Ń
H ymn

1 O Barnabo, towarzyszu
I wytrwały pomocniku
Apostołów w ich posłudze,
Przyjmij hołd i prośby nasze.
2 Przez naukę tych zwiastunów
Czas rozpoczął się radosny
Szczęścia, prawdy i pokoju,
Które darem są Chrystusa.
3 Ciebie też wezwało niebo
Do dźwigania z nimi trudów,
Dzielisz równą z nimi chwałę
I jaśniejesz równą mocą.
4 Spraw, o wielki dawco światła,
Aby słońce Chrystusowe
Ożywiało wszędzie ziarna,
Co w spichlerzach spoczną nieba.
5 Kiedy pośród Apostołów
Staniesz przy Sędziego tronie,
Z naszych długów nas uwolnij
I wyjednaj łaskę Jego.
6 Bogu w Trójcy cześć na zawsze;
Oby On nam w swoim domu
Dał się cieszyć, o Barnabo,
Razem z tobą wieczną chwałą. Amen.
II C z y t a n i e
Z komentarza św. Chromacjusza, biskupa, do Ewangelii
św. Mateusza
(Traktat 5, 1. 3-4)
Wy jesteście światłością świata
„Wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się
miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie
stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszy
stkim, którzy są w dom u” . Solą ziemi nazwał Pan swoich
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uczniów, albowiem mądrością z nieba przywracają świe
żość nadpsutym przez szatana ludzkim sercom. Teraz
znowu nazywa ich światłością świata, ponieważ oświeceni
przez Tego, który jest wiecznym i prawdziwym światłem,
oni z kolei stają się światłem wśród ciemności.
Skoro Chrystus jest słońcem sprawiedliwości, słusznie
zatem nazywa swoich uczniów światłem świata, ponieważ
przez nich, jakby za pośrednictwem jasnych promieni,
przekazuje całemu światu światło swego poznania. Oni to
bowiem ukazawszy światło prawdy, usunęli z serc ludz
kich ciemności błędu.
Także i my, przez nich oświeceni, staliśmy się świa
tłem, będąc niegdyś ciemnością, jak to powiada Apostoł:
„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście
światłością w Panu; postępujcie jak dzieci światłości” .
I znowu: „Nie jesteście synami nocy ani ciemności, lecz
jesteście synami światłości i synami dnia” . Słusznie też
święty Jan w swym liście powiada: „Bóg jest światłością,
a kto trwa w Bogu, trwa w światłości, jak i On jest
w światłości”. A zatem, skoro radujemy się uwolnieniem
od mroków błędu, postępujmy w świetle, jako synowie
światłości. Dlatego właśnie powiada Apostoł: „Między nimi
jawicie się jako źródła światła, zawierające słowo życia”.
A jeśli nie uczynimy tego, wtedy okaże się, iż naszą
niewiernością, jakby zasłoną, na własną i drugich szkodę
zakrywamy i zaciemniamy tak bardzo potrzebne człowie
kowi światło. Wiemy przecież i czytamy, że ten kto
otrzymał talent, aby zamienić go na wieczną chwałę,
słuszną poniósł karę, skoro wolał go raczej ukryć niż we
właściwy sposób wykorzystać.
A zatem gorejąca owa pochodnia zapalona dla nasze
go zbawienia niechaj płonie w nas nieustannie. Mamy
bowiem pochodnię niebieskiego przykazania i duchowej
łaski, o której Dawid powiedział: „Twe słowo jest dla
moich stóp pochodnią i światłem na moich ścieżkach”.
Zaś Salomon mówi: „Pochodnią jest nakaz prawa” .
Dlatego nie wolno nam zasłaniać pochodni wiary
i przykazań, ale dla dobra powszechnego trzeba umieścić
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ją w Kościele jakby na świeczniku, abyśmy sami mogli
korzystać z tego światła, a zarazem, by wszyscy wierzący
mogli być przezeń oświecani.
Dz 11, 23-24

R e s p o n s o r iu m

W. Gdy Barnaba przybył do Antiochii | i zobaczył

działanie łaski Bożej, ucieszył się bardzo; * Był bowiem
człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. /
Alleluja.
K. I zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali
przy Panu. W. Był bowiem.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby,
Którego w niebie spotkała nagroda,
Bo wiele cierpiał z miłości żarliwej
Ku Chrystusowi.
2 Opuścił rolę, gdyż płonął pragnieniem,
By przez bogactwo miłości i wiary
Rozwijać życie wspólnoty nazwanej
Chrześcijanami.
3 O jakże chętnie podążał za Pawłem,
Którego wielkość uznawał i głosił.
Na rozkaz Ducha pomagał mu w pracy
W rozlicznych krajach.
4 Nie szczędził siebie, bo chciał do Chrystusa
Przyciągnąć wielu, o których się troszczył,
Aż dowiódł mężnie niezłomnej wierności
Przez śmierć męczeńską.
5 Prosimy, Boże, za jego przyczyną,
Byś nas umacniał na drodze zbawienia
I w Twoim domu pozwolił Cię chwalić
Przez wieczność całą. Amen.
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Ant. do pieśni Zachariasza Barnaba i Paweł * pra
cowali w Antiochii, / nauczając wielką rzeszę ludzi. /
Alleluja.
Modlitwa
Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, |
spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył
Ewangelię Chrystusa, * którą Apostoł odważnie głosił.
Przez naszego Pana.
N IE S Z P O R Y
HYMN Sławimy dzisiaj, s. 1497.

Ant. do pieśni Maryi Wszyscy słuchali opowiadania
Barnaby i Pawła * o tym, jak wielkich cudów i znaków
dokonał Bóg przez nich wśród pogan. / Alleluja.

TEKSTY WSPÓLNE

W Nieszporach wspomnień świętych do pieśni Maryi można
użyć antyiony przewidzianej na I Nieszpory.

TEKSTY WSPÓLNE
NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
I NIESZPORY
HYMN jak w II Nieszporach, s. 1524.
Psa lm o d ia

1 antyfona
Wielki Post: W świątyni Pana * wszyscy głoszą Jego
chwałę.
Okres Wielkanocny: Rozradują się ulice Jeruzalem *
i wszystkie jego place zaśpiewają z weselem. / Alleluja.
Psalm 147 A
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, *
słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, *
a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, *
karki grzeszników zgina do ziemi.
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, *
Bogu naszemu grajcie na harfie.
On niebo chmurami osłania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza trawą pokrywa *
i ziołami, które służą ludziom.
On bydłu pokarm daje, *
pisklętom kruka to, o co wołają.
Nie kocha się w sile rumaka *
ani w potędze męża.
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Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, *
którzy ufają Jego dobroci.
Powtarza się antyfonę:

Wielki Post: W świątyni Pana wszyscy głoszą Jego
chwałę.
Okres Wielkanocny: Rozradują się ulice Jeruzalem /
i wszystkie jego place zaśpiewają z weselem. / Alleluja.
2 ant. Pan umacnia zawory bram twoich, miasto Bo
że, * i błogosławi synom twoim w tobie. (O. W. Alleluja.)
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Pan umacnia zawory bram twoich, miasto Bo
że, / i błogosławi synom twoim w tobie. (O. W. Alleluja.)
Wielki Post:

3 ant. Chwała Tobie, Boże, * w Twoim Kościele, przez
Jezusa Chrystusa.

/ Nieszpory
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Kol 1, 1lc-20

Z radością dziękujcie Ojcu, |
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności t
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego,*
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała
Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze soą: To, o
na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Ant. Chwała Tobie, Boże, / w Twoim Kościele, przez
Jezusa Chrystusa.
Okres Wielkanocny:

3 ant. W domu Boga święci się weselą * i aniołoie hymn
śpiewają przed Jego tronem. / Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszyst
kie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.
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Pieśń

Ap 19, lc-2a. 5b. 7

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(w. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(w. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(w. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła,
w. Alleluja (alleluja).
Ant. W domu Boga święci się weselą / i aniołowie
hymn śpiewają przed Jego tronem. / Alleluja.
C zy ta n ie

E f 2, 19-22

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbu
dowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie ka
mieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim ze
spalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię;
w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu,
by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
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krótkie

Wielki Post:

K. Twojemu domowi * Świętość przystoi, w. Twojemu.
K. Po wszystkie dni, o Panie. w. Świętość. K. Chwała
Ojcu. w. Twojemu.
Okres Wielkanocny:

K. Twojemu domowi świętość przystoi. * Alleluja,
alleluja, w. Twojemu. K. Po wszystkie dni, o Panie.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Twojemu.

Ant. do pieśni Maryi Weselcie się z Jeruzalem, *
wszyscy, którzy je miłujecie, / i radujcie się w nim na
wieki. (O. W. Alleluja.)
PROŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s. 1528.
W EZ W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który jest Oblubień
cem Kościoła. (O. W. Alleluja.)
Albo: Uwielbiajmy Chrystusa, / który miłuje swój
Kościół. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń
H ymn

1 Chryste, łaskawy Władco całej ziemi,
Lud zgromadzony wychwala Cię hymnem
W Twojej świątyni, której obchodzimy
Doroczne święto.
2 Miejsce to przecież zwane jest mieszkaniem
Króla bez granic i bramą ojczyzny,
Która otwiera swe podwoje wszystkim
Spragnionym nieba.
3 Tutaj przychodzi rzesza Twych wyznawców,
Tu sakramentów udziela się hojnie,
Tu chrześcijanie żywią się darami
Wiecznego życia.

48 lci u
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4 Okaż nam, Panie, który nami rządzisz,
Swoje oblicze spokojne i dobre,
Dziś bowiem Ciebie chcemy w tej świątyni
Z radością sławić.
5 Tobie, nasz Królu wielce miłosierny,
Któryś zamieszkał pomiędzy grzesznymi,
Równa niech
będzie chwała z Twoim Ojcem
r
I Duchem Świętym. Amen.
P sa lm o d ia

1 ant. Bramy, podnieście swe szczyty, * unieście się,
odwieczne podwoje. (O. W. Alleluja.)
Jeżeli psalm 24 został użyty jako Wezwanie, zamiast niego
odmawia się psalm 95, s. 818.

Psalm 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, |
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” t
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
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„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Ant. Bramy, podnieście swe szczyty, / unieście się,
odwieczne podwoje. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Jak miłe są Twoje przybytki, * Panie Zastępw. (O.
W. Alleluja.) t
Psalm 84
Jak miłe są Twoje przybytki, *
Panie Zastępów!
f Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków
Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, |
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
Mocy im będzie przybywać, *
ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.
Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *
nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, f
On hojnie darzy łaską i chwałą, *
nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.
Panie Zastępów, *
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

1508

Teksty wspólne na poświęcenie kościoła

Ant. Jak miłe są Twoje przybytki, / Panie Zastępów.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, * miasto Bże. (.
W. Alleluja.)
Psalm 87
Gród Jego wznosi się na świętych górach, f
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.
„Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził”.
0 Syjonie powiedzą: f
„Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów: *
„Oni się tam narodzili”.
1 tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w tobie” .
Ant. Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, / miasto Boże.
(O. W. Alleluja.)
K. Upadnę

przed

świętym

przybytkiem

Twoim.

(O. W. Alleluja.)
W. I będę wysławiał Twoje imię, Panie. (O. W.
Alleluja.)
I C z y t a n ie
Wielki Post:

Z Pierwszej Księgi Królewskiej

8, 1-4. 10-13. 22-30

Poświęcenie świątyni
Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczel
ników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgro
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madzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na prze
niesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawido
wego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona
wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto Namiotów
przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała
starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę i przenieśli Arkę
Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty,
jakie były w Namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici.
A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wy
pełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić
swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska
napełniła dom Pański. Wtedy przemówił Salomon: „Pan
powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już
zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania
Twego na wieki”.
Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim
wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy
ręce do nieba, rzekł: „O Panie, Boże Izraela! Nie ma
takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na
ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem
Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo
dotrzymałeś słowa Twemu słudze, Dawidowi, memu ojcu,
w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co
dziś wypełniłeś ręką. Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela,
dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu, Dawidowi,
jak mu przyrzekłeś, mówiąc: „Nie będzie ci odjęty wobec
Mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie
strzec będą swej drogi postępując wobec Mnie tak, jak ty
wobec Mnie postępowałeś”.
Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę Cię, Panie,
Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze,
ojcu memu, Dawidowi. Czy jednak naprawdę zamieszka
Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie
mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudo
wałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaga
nie, o Panie, Boże mój i wysłuchaj to wołanie i tę modli
twę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to,
aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię.
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Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje
Imię”, tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój
sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego
sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na
tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przeby
wania, w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz” .
R esp o n so riu m

M t !8

l9 . 2o ;

2

K r n 7, 15

Jeśli dwaj z was na ziemi f zgodnie o coś prosić bę
dą, / to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest
w niebie. * Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, / tam jestem pośród nich.
K. Oczy moje będą otwarte, a uszy moje uważne na
modlitwę w tym miejscu, w . Bo gdzie są dwaj.
W.

Okres Wielkanocny:

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

21, 9-27

Widzenie niebieskiego Jeruzalem
Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają sie
dem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do
mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę
Baranka” .
uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wynoI
słą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące
z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego świa
tła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu
o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wy
soki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu
aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu
pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od
północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od
zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw
fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apo
stołów Baranka.
A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako
miarę, by zmierzyć Miasto i jego bramy, i jego mur.
A Miasto układa się w czworobok, i długość jego tak
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wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną
poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość
i wysokość jego są równe.
I
zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokce:
miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. A mur jego
jest zbudowany z jaspisu, a Miasto - to czyste złoto do
szkła czystego podobne.
A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są
wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza-jaspis,
druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd,
piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit,
ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz,
jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst.
A dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram
była z jednej perły. I rynek Miasta to czyste złoto jak
szkło przeźroczyste.
A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest
Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba
słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je
oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą
chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój
przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już
nie będzie tam nocy.
I
wniosą do niego przepych i skarby narodów. Anic
nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia
ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia
Baranka.
por. Ap 21, 21; Tb 13, 18. 13
W. Twoje ulice, Jeruzalem, | będą wyłożone szcze
rym złotem / i będą w tobie śpiewać pieśń radości. *
A wszystkie twoje domy zawołają: / Alleluja!
K. Wspaniałym światłem zajaśniejesz i wszystkie krań
ce ziemi złożą ci pokłon, w. A wszystkie.
R e spo n so r iu m
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II C z y t a n i e
Homilia Orygenesa, kapłana, do Księgi Jozuego
(Homilia 9, 1-2)
Jako żywe kamienie tworzymy dom i ołtarz Boga
Wszyscy, którzy w Chrystusa Jezusa wierzymy, na
zywamy się „żywymi kamieniami”, zgodnie ze słowami
Pisma: „Wy bowiem jesteście żywymi kamieniami, budo
wani jako duchowa świątynia, aby stanowić święte ka
płaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych
Bogu przez Jezusa Chrystusa”.
Gdy idzie o zwyczajne kamienie, wiadomo, iż w fun
dament kładzie się najpierw te, które najbardziej trwałe
są i mocne, po to, aby im można było powierzyć i na
nich oprzeć ciężar całej budowli. Otóż podobnie rzecz się
ma z żywymi kamieniami: są wśród nich takie, które
należą do fundamentu duchowej budowli. Kto tak na
leży? Apostołowie i prorocy. Naucza bowiem sam święty
Paweł: „Zbudowani na fundamencie Apostołów i pro
roków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus
Chrystus”.
Słuchaczu mój! Abyś jak najlepiej przygotował się
do budowania tej świątyni, abyś stał się kamieniem po
łożonym w pobliżu fundamentu, pamiętaj, że fundamen
tem budowli, o której mówimy, jest sam Jezus Chrystus.
Tak właśnie mówi Apostoł Paweł: „Fundamentu bowiem
nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest po
łożony, a którym jest Jezus Chrystus”. Szczęśliwi, którzy
na tak wspaniałym fundamencie budują prawdziwie świę
te przybytki.
W tej budowli, którą jest Kościół, winien się znaleźć
i ołtarz. Dlatego sądzę, iż ktokolwiek z was, żywych ka
mieni, gorliwie potrafi się modlić, dniem i nocą przedsta
wiać Bogu prośby i ofiarowywać błagania, ten właśnie jest
kamieniem, z których Jezus buduje ołtarz.
Zobacz wszakże, jakie zalety przypisuje się kamie
niom ołtarza. „Prawodawca Mojżesz - powiada Pismo
polecił wybudować ołtarz z nieuszkodzonych i niepocię-
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tych żelazem kamieni” . Kim są owe nieuszkodzone ka
mienie? Otóż są nimi zapewne święci Apostołowie two
rzący jeden ołtarz jednomyślnością i zgodą. Wszak opo
wiada się o nich wszystkich, iż modląc się wspólnie wołali:
„Ty, Panie, znasz serca wszystkich” .
Ci zatem, którzy potrafili jednomyślnie, jednym głosem
i jednym duchem modlić się, godni są tworzyć wspólnie
razem jeden ołtarz, na którym Jezus składa ofiarę Ojcu.
I my także dołóżmy starań, abyśmy wszyscy jedno
mówili, jedno czuli i niczego nie czynili dla współza
wodnictwa bądź próżnej chwały, ale będąc jednego ducha
i myśli, stać się mogli kamieniami na ołtarz.
por. Iz 2, 2. 3; Ps 126, 6
w. Świątynia Pańska f mocno osiadła na górskich
szczytach / i ponad pagórki się wzniosła. * Nadciągną do
niej wszystkie narody / i powiedzą: Chwała Tobie, Panie!
(O. W. Alleluja.)
K. Przyjdą z radością niosąc swoje snopy. w. N ad
ciągną.
R espo n so r iu m

Inne drugie czytania do wyboru:

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 336, 1. 6)
Budowa i poświęcenie domu Bożego w nas
Poświęcenie domu modlitwy jest świętem naszej
wspólnoty. Dom ten jest domem naszych modlitw - my
sami, domem Boga. Jako dom Boży budowani jesteśmy
na tym świecie, abyśmy u jego kresu zostali poświęceni.
Budowli, a raczej budowaniu, towarzyszy trud, poświę
ceniu - radość.
To co działo się przy wznoszeniu tego domu, powtarza
się, kiedy gromadzą się wierzący w Chrystusa. Gdy bo
wiem przyjmują wiarę, to tak, jak gdyby z lasów drzewa,
a z gór kamienie ściągano; a kiedy są katechizowani,
chrzczeni, wychowywani, to jakby w rękach robotników
i rzemieślników byli obciosywani, układani, wyrównywani.

1514

Teksty wspólne na poświęcenie kościoła

Nie staną się jednak domem Boga, dopóki nie połączy
ich miłość. Tutaj także nikt nie mógłby wejść, gdyby
drzewo to i kamienie nie splatały się w określonym
porządku, gdyby zgodnie się nie wiązały, gdyby nawzajem
wiążąc, do pewnego stopnia się nie miłowały. Gdy zatem
widzisz, że w jakiejś budowli kamienie i drzewa doskonale
do siebie przylegają, wchodzisz bezpieczny i nie obawiasz
się zawalenia.
Otóż Chrystus Pan, chcąc do nas przyjść i w nas za
mieszkać, niejako dla zbudowania nas powiedział: „Przy
kazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali.
Przykazanie - rzecze - daję wam”. Niegdyś ociężali by
liście, domu mi nie budowaliście, sami stanowiliście ruinę.
Otóż, abyście mogli podźwignąć się z prastarych ruin wa
szych, miłujcie się wzajemnie.
Zważcie, Drodzy moi, iż dom ten zgodnie z obietnicą,
aż dotąd buduje się na całym okręgu ziemi. Kiedy po
niewoli budowano świątynię, wtedy - jak to znajdujemy
w psalmie - śpiewano: „Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała” . To co tam nazwano „pieśnią
nową”, tutaj Pan mieni „przykazaniem nowym”. Cóż
bowiem stanowi o nowości pieśni, jeśli nie miłość nowa?
Ten przecież śpiewa, kto miłuje. Głos takiego śpiewaka
jest żarem świętej miłości.
Tak więc to, co na sposób materialny - jak widzimy
w ścianach się dokonało, niechaj duchowo spełni się
w duszach waszych, a co w kamieniach i drzewie podzi
wiamy jako doskonałe, niech za budującą łaską Boga
dopełni się w ciele waszym.
Przede wszystkim zaś dzięki składajmy Panu Bogu na
szemu, od którego najlepsza nagroda pochodzi i wszelki
doskonały dar; całą żarliwością serca wychwalajmy Jego
dobroć, ponieważ do zbudowania tego domu modlitwy
umysły swych wiernych natchnął, pragnienie obudził, po
mocy udzielił; opieszałych, by chcieli, nakłonił, chcących,
by wykonali, podtrzymał. W ten sposób Bóg, który w swych
wiernych „jest sprawcą działania i chcenia podług swej
zbawczej woli”, sam wszystko to zaczął i sam dokończył.
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P s 84, 2-3. 5

w. Jak miłe są t Twoje przybytki, Panie Zastępów! *
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
(O. W. Alleluja.)
K. Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim domu, Pa
nie, nieustannie Ciebie wielbiąc. W. Dusza.
Albo:

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 337, 4-5)
Wznoście świątynię ducha przez wiarę, nadzieję i miłość
W niebie przebywa Jezus Chrystus, kamień węgielny
świątyni duchowej, i ku niemu ma się ona wznosić. Sta
wiając budynki kładziemy fundamenty u podstaw, bo ku
ziemi ciążą ich mury, ale podstawy naszej świątyni są
z wysoka i ku nim ciążymy mocą miłości. „Zabiegajcie
o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem”.
Dom Boży, zbudowany przez nas dla naszego pożytku,
nie będzie trwał wiecznie i my też przeminiemy wraz
z czasem, i śmierć nas zabierze z tej ziemi. Ale otrzyma
my „mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz
wiecznie trwały w niebie”. I przy zmartwychwstaniu otwo
rzą się przed nami podwoje wieczności, i nasze ciała zo
staną przemienione. Teraz jedynie oczyma wiary możemy
ujrzeć Boga mieszkającego w nas, dopóki nie ujrzymy Go
takim, jakim jest. A wznosimy Mu to mieszkanie przez
dobre czyny. Wprawdzie pochłania je czas, lecz one wzno
szą się ponad czasem i prowadzą nas ku życiu wiecznemu.
Takim czynem jest także zbudowanie tej świątyni. Ona
również przeminie wraz z czasem, a inna już nie będzie
potrzebna w wiekuistych przybytkach, bo śmierć nie ma
już tam dostępu.
Niech więc dobre czyny wypełniają czas dany wam na
ziemi, a w wieczności otrzymacie nagrodę. Wiarą, nadzie
ją i miłością budujcie świątynię ducha, czyniąc dobro
teraz, bo tam już go nie zbraknie. Niech jej podłożem
będzie teraz w waszych sercach nauka apostołów i proro
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ków, a wasza prostota niby gładką jej powierzchnią.
Wasze modlitwy i święte mowy, jak wznoszące się mury,
rstrzec będą w waszych duszach nauki zbawienia. Świa
dectwo Boże niech was oświeca jak płomień; dla słabych
bądźcie podporą, a ubogich chrońcie jak pod dachem.
Wtedy Pan, wasz Bóg, za dobro uczynione w czasie
odda wam dobra wieczności, i staniecie się na zawsze Jego
własnością, Jemu poświęceni i w pełni doskonali.
por. Wj 25, 8; Pwt 5, 29
W. Uczyńcie Mi święty przybytek, * Abym mógł za
mieszkać między wami. (O. W. Alleluja.)
K. Obyście zawsze mieli w sercu bojaźń przede Mną
i spełniali wszystkie moje przykazania, w. Abym mógł.
R espo n so r iu m

A lb o:

Kazanie św. Jana Chryzostoma, biskupa
(Kazanie 33 o Mt 9, 1-38)
Jeden stół i jeden kielich nas łączą
Kościół jest naszym wspólnym domem. W nim się
gromadzicie, do niego i my po was wchodzimy wzorem
uczniów, a wszedłszy pozdrawiamy was słowami pokoju,
tak jak to zostało im przekazane. Tu są złożone i prze
chowane nasze dary, z tym miejscem łączą się wszystkie
nasze nadzieje. Jest ono wielkie i godne szacunku. Za
cniejszy jest w nim stół i większą radość dający niż twój
własny, a światło w nim zapalone jest cenniejsze od tego,
które zabłysło w twoim domu. Wiedzą o tym ci, którzy
z wiarą dają się namaścić olejem tych lamp i wracają do
zdrowia. Przechowujesz u siebie w zamknięciu swoje sza
ty, bardziej jednak potrzebny jest sprzęt, który tu znajdu
jesz, kryjący ofiary dla potrzebujących, choć co prawda
niewielu jest dających. W swoim domu masz i posłanie,
ale lepsze wytchnienie dają ci słowa Pisma w tym domu
Bożym do ciebie skierowane. I gdyby wśród nas panowa
ła zgoda, nie mielibyśmy innego domu. O prawdzie tego,
co mówię, świadczy tych trzy lub pięć tysięcy wiernych,
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którym wspólny był stół i dom i którzy byli jednego
ducha. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich
wierzących”, czytamy w Dziejach Apostolskich.
Tego samego i od was oczekujemy - owej miłości,
żarliwej i szczerej. A jeżeli nam jej nie okazujecie, to
przynajmniej wzajemnie się miłujcie, my zaś będziemy się
radowali, że postępujecie jak należy i stajecie się lepsi.
Wiele was łączy: jeden stół zastawiony dla wszystkich
i jeden Ojciec wspólny dla wszystkich, którego synami
wszyscy jesteśmy; i jeden napój nam podany, i to z jed
nego kielicha. Bo nasz Ojciec, który chce nas pobudzić do
wzajemnego miłowania się, chce, byśmy pili z jednego
kielicha, co jest świadectwem największej miłości.
R esponsorium

P s 133, 1; por. 1 Kor 11, 26

W. O jak dobrze i miło, * Gdy bracia mieszkają razem.
(O. W. Alleluja.)
K. Ilekroć bowiem piją kielich, śmierć Pana głoszą, aż
On przyjdzie, w. Gdy bracia.
Albo:

Z komentarza św. Ambrożego, biskupa, do Ewangelii
św. Łukasza
(księga 2, 86-87)
Kościół zrodził się z otwartego boku Chrystusa
„Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natych
miast wypłynęła krew i woda”. Krew dająca światu życie
wypłynęła z boku Chrystusa, z boku nowego Adama, bo
„pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą, a ostatni
Adam - duchem ożywiającym”. Z boku tego Adama
płynie życie Kościoła, a my jesteśmy Jego członkami,
„utworzeni z Jego ciała i kości” .
Może o tym mówił Chrystus, gdy wypowiedział te
słowa: „Poznałem, że moc wyszła ode Mnie” . Oto moc
wyszła z Chrystusa, a Jego samego nie umniejszyła, gdyż
była to moc ducha; duch zaś jest niepodzielny i „udziela
każdemu tak, jak chce”.
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Oto Ewa, matka żyjących. Żyjących, bo jeśli dobrze
zrozumiemy słowa anioła: „Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych?”, to pojmujemy, kim są ci umarli. To
ludzie będący z dala od Chrystusa i nie mający w sobie
życia, bo Chrystus jest życiem. Matką żyjących jest więc
Kościół zbudowany przez Boga, a jego kamieniem węgiel
nym jest Chrystus. „W Nim zespalana cała budowla
rośnie na święty w Panu przybytek”. I wciąż ona wzrasta,
by stanowić święte kapłaństwo.
Przyjdź, Panie Boże, buduj dalej swoją społeczność!
Niech też nadejdzie i Twój Sługa, bo wierzę w to, co
powiedziałeś: „On moje miasto zbuduje”.
Oto matka wszystkich i świątynia duchowa; oto spo
łeczność wiecznie żyjąca, bo śmierć nie ma do niej do
stępu; oto miasto Jeruzalem, teraz jeszcze na ziemi, ale
które będzie wzięte, porwane w przestworza i przeniesio
ne do nieba. Taka bowiem jest nadzieja Kościoła. O niej
wspomina święty Paweł: „Będziemy porwani w przestwo
rza, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze
będziemy z Panem”.
Dla zbudowania tej społeczności wielu było posłanych:
patriarchowie i prorocy, i archanioł Gabriel, i aniołowie;
a zastępy niebieskie wielbiły Boga, gdy chwila jej wzniesie
nia była już bliska. Wielu było posłanych, ale budowni
czym jest Chrystus. I nie On sam jeden, bo i Ojciec jest
obecny; a chociaż Chrystus buduje, to zasługę przypisuje
nie tylko sobie. Salomon budował świątynię, a była ona
obrazem Kościoła, i pracowało przy niej „siedemdziesiąt
tysięcy noszących kamienie i osiemdziesiąt tysięcy rozłu
pujących skały”. Niech nadejdą ci posłani, niech się znaj
dą obrabiający kamienie, niech zdejmą z nas wszelkie
naleciałości i wygładzą wszelkie nierówności; niech przyj
dą ci, którzy je poniosą, bo jest napisane: „Twoich synów
na ramionach nieść będą”.
2 Sm 7, 13; Kol 1, 18 a
W. On zbuduje dom mojemu imieniu, * A Ja utwierdzę
tron jego królestwa na wieki. (O. W. Alleluja.)

R espo n so r iu m
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K. Chrystus jest Głową Ciała, czyli Kościoła, i On jest

Początkiem, w. A Ja utwierdzę.
Albo:

Kazanie św. Bernarda, opata
(Kazanie 1 na poświęcenie kościoła, nr 1-4)
Nasza to uroczystość i naszego kościoła
Dzisiejsza uroczystość, drodzy bracia, jest nam bar
dzo bliska, i dlatego z tym większą pobożnością powin
niśmy ją uczcić. Uroczystości świętych obchodzimy wspól
nie z innymi kościołami, natomiast święto naszego kościo
ła jest tylko nasze i dotyczy tylko nas samych, a poza nami
nikt go nie będzie obchodzić. Nie powinno nas to dziwić
czy zawstydzać, że samych siebie czcimy dzisiejszą uro
czystością. Nie kamienie tej świątyni są święte i nie one
wymagają naszej czci. Ale to wy jesteście święci i dzięki
wam ten dom Boży jest święty.
Wy bowiem jesteście świątynią Ducha Świętego, który
został wam dany i który uświęca wasze dusze i ciało po to,
by wasze życie było święte. Przecież w więzach grzechu
i skażony był ten, który wyznawał swoją winę, a jednak
mówił: „Strzeż duszy mojej, bo jestem Ci oddany”. Zaiste,
godny podziwu jest Bóg w swoich świętych, a są nimi nie
tylko ci, którzy przebywają w niebie, ale także i ci, którzy
żyją jeszcze na ziemi. Jedni i drudzy są świętymi Pana.
A jest On godny podziwu, bo jednych uszczęśliwia, a dru
gich uświęca. A więc dzisiejsza uroczystość jest wasza,
ukochani bracia. To wy jesteście oddani i poświęceni
Panu; to was On wybrał i wziął w posiadanie.
Słusznie przeto czcimy jako święty ten dzień, w któ
rym Bóg nas wybrał i uświęcił za pośrednictwem sług
swoich. Spełniło się wtedy to, co nam obiecał przez usta
proroka: „Oto Ja zamieszkam w pośrodku ciebie”; my
zaś jesteśmy ludem i owcami Jego pastwiska. Bo kiedy ten
dom został oddany Panu przez ręce kapłańskie, stało się
to ze względu na nas: nie tylko tych, którzy wtedy byli
tam obecni, ale i tych wszystkich, którzy poprzez wieki
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mieli w tym miejscu służyć Panu. Trzeba więc, by w nas
dokonało się to, co się dokonało w murach tej świątyni.
A było to obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, po
błogosławienie. Dokonał tego biskup we wnętrzu świą
tyni, sprawia to codziennie Chrystus w waszych duszach,
On, który jest arcykapłanem dóbr przyszłych.
Ps 132, 14; Ez 37, 27
w. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, * Tu będę
mieszkał, / bo wybrałem je sobie. (O. W. Alleluja.)
K. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a Ja będę ich
Bogiem, oni zaś będą moim ludem. w. Tu będę.
H y m n Ciebie, Boże, chwalimy, s. 8 2 3 .
RESPONSORIUM

Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Chrystus z nieba jest posłany
Jako podwalina
I węgielny kamień gmachu
Bożego Kościoła;
Syjon wierząc weń niezłomnie
Przyjął Go z weselem.
2 Całe miasto miłe Panu,
Które On uświęca,
Pełne hymnów uwielbienia
I pieśni radosnych,
Boga w Trójcy Jedynego
Głosi wciąż gorliwie.
3 Wejdź do tej świątyni, Boże,
Gdy wzywamy Ciebie;
W swej dobroci przyjmij hołdy
Pokornej modlitwy;
Nieustannie zlewaj na nas
Strumień swojej łaski.
4 Przychodzimy tu ufając,
Że wysłuchasz prośby;
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Wszystkim, czego nam udzielisz,
Będziemy się cieszyć
Razem z wybranymi w raju,
Który nam otworzysz.
5 Ojcu z Synem oraz Duchem,
Bogu Najwyższemu,
Cześć i chwała niechaj będzie
I teraz, i zawsze,
Bo uczynił nas przybytkiem
Swojej obecności. Amen.
1 ant. Mój dom będzie domem modlitwy * dla wszy
stkich narodów. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * w Twoim świę
tym przybytku. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Chwalcie Pana * w zgromadzeniu świętych.
(O. W. Alleluja.)
Iz 56, 7
Przyprowadzę ich na moją Świętą Górę i rozweselę
w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary bę
dą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany
domem modlitwy dla wszystkich narodów.
C z y ta n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * W mie
ście Boga naszego, w . Wielki. K. Święta Jego góra radością
jest całej ziemi. w . W mieście. K. Chwała Ojcu. w . Wielki.
K.

Okres Wielkanocny:

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście
Boga naszego. * Alleluja, alleluja, w. Wielki. K. Święta
Jego góra radością jest całej ziemi. w. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu. w. Wielki.
Ant. do pieśni Zachariasza Zacheuszu, zejdź prędko, *
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. /
K.
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Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Pana rozradowany.
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. (O. W.
Alleluja.)
P rośby

Jesteśmy żywymi kamieniami w budowli, której wybra
nym kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Za
nośmy nasze błagania do Boga, Ojca wszechmogące
go, za umiłowany przez Niego Kościół i z wiarą
wyznajmy:
Oto jest dom Boży i brama do nieba.
Niebieski Gospodarzu winnicy, otaczaj ją opieką i roz
szerzaj,
aby napełniła całą ziemię.
Wiekuisty Pasterzu, strzeż swojej owczarni,
zgromadź wszystkie owce wokół Twojego Syna, je
dynego Pasterza.
Wszechmocny Siewco, rzucaj ziarno słowa na swoją rolę,
niech przyniesie plon obfity w dniu ostatecznego
żniwa.
Budowniczy pełen mądrości, uświęcaj swój dom i swoją
rodzinę,
niech ukaże się w chwale jako nowe miasto Jeruzalem
i jako Oblubienica zstępująca z nieba.
Ojcze nasz.
Modlitwa
W kościele, którego rocznicę poświęcenia się obchodzi:

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo
dzień poświęcenia tego kościoła, f wysłuchaj prośby swo
jego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czy
stym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez
naszego Pana.
W innych kościołach:

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowu
jesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, f pomnóż w swo
im Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesła
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łeś, * aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do
zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem, | spraw,
aby wierni gromadzący się w Twoje imię Ciebie wielbili
i miłowali, Tobie byli posłuszni * i pod Twoim kiero
wnictwem osiągnęli obiecane życie w niebie. Przez na
szego Pana.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Święty jest przybytek Pana; * Bóg wznosi go
i troszczy się o niego. (O. W. Alleluja.)
W psalm odii dodatkow ej zam iast psalm u 122 m ożna o d 
mówić psalm 129, s. 1177.

C zy tanie

1 K o r 3, 16-17

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch
Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga,
tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią
jesteście.
K. Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz. (O. W.
Alleluja.)
W. I miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. (O. W.
Alleluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Twojemu domowi świętość przystoi, * po wszyst
kie dni, o Panie. (O. W. Alleluja.)
C zy tanie

2 K o r 6, 16 b

My jesteśmy świątynią Boga żywego - według tego, co
mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
K. Proście o pokój dla Jeruzalem. (O. W. Alleluja.)
w. Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. (O. W.
Alleluja.)
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Modlitwa popołudniowa

Ant. Oto jest dom Pana, * mocno zbudowany i osa
dzony na litej skale. (O. W. Alleluja.)
Jr 7, 2b. 4-5 a. 7 a
Słuchajcie słowa Pańskiego wszyscy, którzy wchodzi
cie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. Nie ufajcie
słowom kłamliwym, które głoszą: „Świątynia Pana, świą
tynia Pana, oto świątynia Pana!” Jeśli bowiem naprawdę
poprawicie wasze postępowanie i tylko sprawiedliwością
będziecie się kierować, zamieszkam z wami w tym miejscu.

C z y t a n ie

K . W bramy Pana wstępujcie z dziękczynieniem.

(O. W. Alleluja.)
w. Z hymnami w Jego przedsionki. (O. W. Alleluja.)
M odlitwa jak w Jutrzni.
II N IE S Z P O R Y
HYMN

1 O Jeruzalem szczęśliwe,
Które zwiesz się „Pokój”,
Zbudowane jesteś w niebie
Z żyjących kamieni,
Otoczone aniołami
Jak orszakiem ślubnym.
2 Miasto Boże, pełne chwały,
Idziesz na swe gody,
By się stać oblubienicą
Bożego Baranka;
Twoje mury i ulice
Z najczystszego złota.
3 Bramy błyszczą blaskiem pereł
I otworem stoją
Dla każdego, który wejdzie
Bogaty w zasługi,
W ziemskim życiu cierpiąc mężnie
Dla imienia Pana.
4 Mistrz wygładza każdy kamień
Uderzeniem ciosów,

11 Nieszpory
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Spaja go z innymi w jedność
Wznoszonej świątyni;
Wszystkie mają trwać na zawsze
W miejscu wyznaczonym.
5 Ojcu z Synem oraz Duchem,
Bogu Najwyższemu,
Cześć i chwała niechaj będzie
I teraz, i zawsze,
Bo uczynił nas przybytkiem
Swojej obecności. Amen.
Psa l m o d ia

1 ant. Pan uświęcił swój przybytek; * Bóg w nim
mieszka, / dlatego się nie zachwieje. (O. W. Alleluja.)
Psalm 46
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się
ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, f
On kruszy łuki i łamie włócznie, *
a tarcze ogniem pali.
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„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Ant. Pan uświęcił swój przybytek; / Bóg w nim mie
szka, / dlatego się nie zachwieje. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Pójdziemy z radością * do domu Pana. (O. W.
Alleluja.)
Psalm 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, f
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twoich murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Ant. Pójdziemy z radością do domu Pana. (O. W.
Alleluja.)
Wielki Post:

3 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz
przed Tobą, Panie.
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Pieśń

Ap 15, 3-4

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, f
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody f
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz
przed Tobą, Panie.
--------------------------- m------------------------------------------------------------------------------

Okres Wielkanocny:

3
ant. Chwalcie naszego Boga, * wszyscy Jego święci.
Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszyst
kie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić
Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń

Ap 19, lc-2a. 5b. 7

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe,
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(w. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
w. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(w. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).
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Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(w. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła,
w. Alleluja (alleluja).
Ant. Chwalcie naszego Boga, / wszyscy Jego święci.
Alleluja.
A p 21, 2. 3. 22. 27

C zy ta n ie

Ujrzałem Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, zstępujące
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna
w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos
mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i za
mieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie
«Bogiem z nimi»”. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego
świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. A nic
nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę
i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

Szczęśliwi, którzy mieszkają * W domu Twoim,
Panie. w. Szczęśliwi. K. Nieustannie Cię wychwalają.
W. W domu. K. Chwała Ojcu. w. Szczęśliwi.
K.

Okres Wielkanocny:

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Pa
nie. * Alleluja, alleluja, w . Szczęśliwi. K. Nieustannie
Cię wychwalają, w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
w. Szczęśliwi.
K.

Ant. do pieśni Maryi Święty jest dom Pana, * w któ
rym się wzywa Jego imienia; / tutaj Bóg jest obecny wśród
swojego ludu. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Wznośmy pokorne błagania do naszego Zbawiciela, któ
ry oddał swe życie, aby zgromadzić w jedno rozpro
szone dzieci Boże:

II Nieszpory
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Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Panie Jezu, Ty zbudowałeś swój dom na skale,
umacniaj wiarę i nadzieję Twojego Kościoła.
Panie Jezu, z Twojego boku wypłynęła krew i woda,
odradzaj swój Kościół przez sakramenty nowego
i wiecznego Przymierza.
Panie Jezu, Ty jesteś obecny wśród tych, którzy się
gromadzą w imię Twoje,
wysłuchaj swój Kościół, gdy jednym głosem modli
się do Ciebie.
Panie Jezu, Ty razem z Ojcem mieszkasz w sercach
miłujących Ciebie,
utwierdzaj swój Kościół w Boskiej miłości.
Panie Jezu, Ty nie odrzucasz tego, kto do Ciebie przy
chodzi,
wprowadź wszystkich zmarłych do domu swego Ojca.
Ojcze nasz.
Modlitwa
W kościele, którego rocznicę poświęcenia się obchodzi:

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo
dzień poświęcenia tego kościoła, f wysłuchaj prośby swo
jego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czy
stym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez
naszego Pana.
W innych kościołach:

Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowu
jesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, f pomnóż w swo
im Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesła
łeś, * aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do
zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem, f spraw, aby
wierni gromadzący się w Twoje imię Ciebie wielbili i mi
łowali, Tobie byli posłuszni * i pod Twoim kierownictwem
osiągnęli obiecane życie w niebie. Przez naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE
O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
I N IE S Z P O R Y
Hymn

1 Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.
2 O przyjdź, gdy grzech nas przygniata
Swoim straszliwym brzemieniem;
Rozerwij ciężkie kajdany
Zniewalające sumienia.
3 O przybądź, kiedy doczesność
Szczęścia pozorem przywabia,
By duch nie zboczył ze ścieżki,
Która prowadzi do nieba.
4 Od złej przygody zachowaj
Słabych tej ziemi pielgrzymów;
Napełnij życie pokojem,
Zanim zabłyśnie nam wieczność.
5 W godzinie śmierci, o Pani,
Udziel nam swojej otuchy
I Ty nas wprowadź do raju,
Byśmy tam Boga ujrzeli.
6 Wielbimy Ojca i Ducha
Z Synem, któregoś zrodziła,
Gdyż On Cię szatą ozdobił
Pełni świętości i łaski. Amen.
Ps a l m o d ia

1 ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo Dziewico, * kóraś
nosiła Stwórcę wszechświata. (O. W. Alleluja.)
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.

/ Nieszpory
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Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka
w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo Dziewico, / któraś
nosiła Stwórcę wszechświata. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Zrodziłaś Tego, który Cię stworzył, * i na wieki
zostałaś Dziewicą. (O. W. Alleluja.)
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
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Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Zrodziłaś Tego, który Cię stworzył, / i na wieki
zostałaś Dziewicą. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Pobłogosławił Cię Bóg, Maryjo, * przez Cieie
otrzymaliśmy Dawcę życia. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ef 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, f
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, |
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie
jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Pobłogosławił Cię Bóg, Maryjo, / przez Ciebie
otrzymaliśmy Dawcę życia. (O. W. Alleluja.)

Godzina czytań
C z y t a n ie

1533
G a 4, 4-5

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

Po zrodzeniu Syna czystą pozostałaś, * Dziewico
Maryjo. W. Po zrodzeniu. K. Matko Boża, módl się za
nami. W. Dziewico. K. Chwała Ojcu. W. Po zrodzeniu.
K.

O kres W ielkanocny:

Po zrodzeniu Syna czystą pozostałaś, Dziewico
Maryjo. * Alleluja, alleluja, w . Po zrodzeniu. K. Matko
Boża, módl się za nami. w . Alleluja, alleluja. K. Chwała
Ojcu. w . Po zrodzeniu.
Ant. do pieśni Maryi Pan wejrzał na uniżenie swojej
służebnicy * i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
(O. W. Alleluja.)
Albo: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, *
bo wejrzał Bóg na uniżenie swojej służebnicy. (O. W.
Alleluja.)
K.

PROŚBY i m odlitw a jak w II N ieszporach, s. 1554.

WEZWANIE
Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Syna Dziewicy Maryi.
(O. W. Alleluja.)
Albo: Uwielbiajmy Pana / cześć oddając Dziewicy
Maryi. (O. W. Alleluja.)
Psalm W ezw ania ja k w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
H ymn

1 Ten, którego wielbi ziemia,
Niebo sławi, chwalą morza,
Ten, co rządzi przestworzami,
Zamknął się w Maryi łonie.

1534

Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie

2 Tego, który rozkazuje
Słońcu, gwiazdom, księżycowi,
Nosi w sobie czysta Panna
Napełniona łaską z nieba.
3 Jakże wielka godność Matki,
Która stała się mieszkaniem
Stwórcy dzierżącego w dłoni
Cały wszechświat niezmierzony!
4 O szczęśliwa zwiastowaniem,
W którym anioł zapowiedział,
Że przez Ducha pocznie Syna,
Upragnienie wszystkich ludów!
5 Tobie, Jezu narodzony
Z czystej Matki i Dziewicy,
Niechaj będzie cześć i chwała
Z Ojcem i płomiennym Duchem. Amen.
Psalm o d ia

1 ant. Maryja otrzymała błogosławieństwo od Pana *
i miłosierdzie od Boga, swego Zbawcy. (O. W. Alleluja.)
Jeżeli psalm 24 został użyty ja k o W ezwanie, zam iast niego
o d m aw ia się psalm 95, s. 818.

Psalm 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, f
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Godzina czytań
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Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” f
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Ant. Maryja otrzymała błogosławieństwo od Pana /
i miłosierdzie od Boga, swego Zbawcy. (O. W. Alleluja.)
2
ant. Najwyższy uświęcił * swój przybytek. (O.W.
Alleluja.)
Psalm 46
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła
się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
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On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, f
On kruszy łuki i łamie włócznie, *
a tarcze ogniem pali.
„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Ant. Najwyższy uświęcił swój przybytek. (O. W. Al
leluja.)
3 ant. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, * Dziewco
Maryjo. (O. W. Alleluja.)
Psalm 87
Gród Jego wznosi się na świętych górach, 1*
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.
„Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził” .
0 Syjonie powiedzą: f
„Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia”.
Pan zapisuje w księdze ludów: *
„Oni się tam narodzili”.
1 tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w tobie”.
Ant. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, / Dziewico
Maryjo. (O. W. Alleluja.)
K. Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego.
(O. W. Alleluja.)
w. I zachowują je wiernie. (O. W. Alleluja.)
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I C z y t a n ie
Wielki Post:

Z Pierwszej Księgi Kronik

17, 1-15

Przepowiednia o Synu Dawida
Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do pro
roka Natana: „Oto ja mieszkam w pałacu cedrowym,
Arka zaś Przymierza Pańskiego pod zasłonami namiotu!”
Natan powiedział do Dawida: „Uczyń wszystko, co za
mierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą”.
Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana na
stępujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi:
To mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie.
Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym
wywiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem
z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wę
drowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego
z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powie
działem kiedykolwiek: „Dlaczego nie zbudowaliście Mi
domu cedrowego?”
A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida: „To
mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska, spośród
owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim.
I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wy
traciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam
ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce
mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mie
szkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już, i ludzie
nikczemni nie będą go już niszczyć jak dawniej, od
czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem
izraelskim. Poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie
wywyższę, bo zbuduję ci dom.
Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść
do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po
tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę
jego królowanie. On zbuduje Mi dom, a Ja utwierdzę
tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi
synem; łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem
W u . II
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od tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu
i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwier
dzony na wieki”.
Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym
całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
R espo n so r iu m

w. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, t któraś
nosiła Pana, Stworzyciela świata. * Porodziłaś Tego,
który stworzył Ciebie, / i na zawsze pozostałaś Dziewicą.
K. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski. Pan z
Tobą. w. Porodziłaś.
Okres Wielkanocny:
Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła 11, 19 - 12, 17
Wielki znak ukazał się na niebie
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego
Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły
błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta
obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej
głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna.
I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. Ukazał się też inny
znak na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający
siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem
diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd
nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą
rodzić Niewiastą, ażeby, skoro porodzi, pożreć jej dziecię.
I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody
będzie pasł rózgą żelazną. 1 zostało porwane jej Dziecię
do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię,
gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam
żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok
i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich
w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż
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starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim
strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz
nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych
został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed
Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka
i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz
swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich
mieszkańcy. Biada ziemi i biada morzu, bo zstąpił do was
diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma
czasu” .
A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,
począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.
I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na
pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez
czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za
Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją
rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście
i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą
Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na
Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potom
stwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świa
dectwo Jezusa.
1 Kor 15, 54; Ap 12, 1
w. Kiedy już to, co śmiertelne, | przyodzieje się w nie
śmiertelność, / wtedy sprawdzą się słowa, które zostały
napisane: Śmierć pochłonęło zwycięstwo. * Bogu niech
będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo / przez
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / Alleluja.
K. Ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta oble
czona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu, w. Bogu niech będą dzięki.
R ESPO N SO R IU M
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C z y t a n ie

Kazanie św. Sofroniusza, biskupa
(Kazanie 2 o Zwiastowaniu NM P, 21-22. 26)
Przez Maryję błogosławieństwo Ojca
zajaśniało ludzkości
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Cóż
wspanialszego nad tę radość, o Matko Dziewico? I cóż
doskonalszego od tej łaski, którą Ty jedna z woli Boga
otrzymałaś? Cóż milszego, cóż bardziej chwalebnego mo
żna byłoby pomyśleć? Od cudu, który w Tobie widzimy,
wszystko tak bardzo odległe, wszystko poniżej Twej ła
ski, wszystko, nawet co najczystsze, ustępuje miejsca
i znacznie mniejszym raduje się blaskiem.
„Pan z Tobą”. I któż ośmieliłby się równać z Tobą?
Oto Bóg od Ciebie przychodzi; któż nie ustąpiłby Tobie
miejsca, więcej, któż z radością nie uznałby Twej wyż
szości i pierwszeństwa. Przeto i ja patrząc na Twoje
przywileje, wynoszące Cię ponad wszystkie stworzenia,
wołam w zachwycie: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna,
Pan z Tobą”. Z Ciebie nie tylko na ludzi spłynęła radość,
ale dostąpiły jej także Moce niebieskie.
Zaprawdę „błogosławiona jesteś między niewiasta
mi”, bo przekleństwo Ewy zamieniłaś w błogosławień
stwo; bo sprawiłaś, iż Adam, który ongiś leżał powa
lony przekleństwem, przez Ciebie teraz dostąpił błogo
sławieństwa.
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami,
bo przez Ciebie błogosławieństwo Ojca zajaśniało lu
dziom i wybawiło od dawnego przekleństwa.
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami,
bo przez Ciebie Twoi przodkowie dostępują zbawienia.
Ty bowiem porodzisz Zbawiciela, który przyniesie im
wybawienie.
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami,
bo bez udziału męża wydałaś owoc, który obdarza bło
gosławieństwem całą ziemię i uwalnia od przekleństwa
rodzącego ciernie.
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Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami,
bo choć niewiastą jesteś jak inne, staniesz się prawdziwie
Boga Rodzicielką. Skoro bowiem Ten, który ma się
z Ciebie narodzić, prawdziwie jest Bogiem wcielonym,
słusznie i właściwie zwiesz się Bogarodzicą, jako że Boga
najprawdziwiej rodzisz.
W dziewiczym Swym łonie Boga samego nosisz.
W Tobie On mieszka według ciała, od Ciebie jako Oblu
bieniec wychodzi, wszystkim gotuje radość, wszystkich
obdarza Boskim światłem.
W Tobie, o Dziewico, jako w najczystszym i niepoka
lanym niebie, Bóg „namiot Swój ustawił” . Z Ciebie wyj
dzie jak „oblubieniec ze swej kom naty”, jak „siłacz prze
biegnie d rogę” swego życia. Przyniesie On zbawienie
żyjącym, a rozciągając się od szczytu niebios aż do niebios
najwyższych wypełni wszystko Boskim żarem i ożywia
jącym blaskiem.
R espo n so r iu m
W. Błogosławiona jesteś między niewiastami, |

bo
przekleństwo Ewy zamieniłaś na błogosławieństwo, *
Przez Ciebie bowiem błogosławieństwo Ojca zajaśniało
ludziom. (O. W. Alleluja.)
K. I dzięki Tobie prarodzice Twoi otrzymają zb a
wienie. w. Przez Ciebie.
Inne drugie czytania do wyboru:

Kazanie bł. Elreda, opata
(Kazanie 20, na Narodzenie N M P )

Maryja jest naszą Matką
Zbliżmy się do Oblubienicy Boga, zbliżmy się do
Matki Jego, zbliżmy do Jego najwierniejszej Służebnicy.
Wszystkim tym jest Najświętsza Maryja.
Lecz jakże staniemy przed Nią? Jakie złożymy Jej dary?
Obyśmy przynajmniej potrafili oddać Jej to, do czego, jako
do powinności, zobowiązani jesteśmy. Otóż winniśmy Jej
cześć, winniśmy służbę, winniśmy miłość, winniśmy uwiel-
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hienie. Winniśmy cześć, bo jest Matką naszego Pana. Kto
bowiem nie czci matki, ten bez wątpienia znieważa syna.
Wszak mówi Pismo: „Czcij ojca twego i matkę twoją”.
Cóż więc powiemy, bracia? Czyż nie jest Ona naszą
Matką? Ależ tak, bracia, jest nią naprawdę! Dzięki Niej
bowiem narodziliśmy się nie dla świata, ale dla Boga.
Wszyscy byliśmy, jako wierzycie i wiecie, we władaniu
śmierci, martwoty, ciemności i nędzy. Śmierci, bo zagubi
liśmy Pana, martwoty, bo trwaliśmy w skażeniu, w ciem
ności, bo utraciliśmy blask mądrości. I tak oto zupełnie
zginęliśmy.
Ale dzięki Maryi, dlatego iż Chrystus z Niej się
narodził, daleko szczęśliwiej urodziliśmy się niż z Ewy.
Zamiast martwoty odzyskaliśmy świeżość, zamiast ska
żenia - nieskazitelność, zamiast ciemności - światło.
Maryja jest więc Matką naszą, Matką życia naszego,
Matką naszej nieskazitelności, Matką naszej światłości.
O Chrystusie, Panu naszym, mówi Apostoł: „On stał się
dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęce
niem, i odkupieniem”.
A zatem Chrystusowa Matka jest Matką naszej mądro
ści, Matką naszej sprawiedliwości, Matką naszego uświę
cenia, Matką naszego odkupienia. Dlatego jest dla nas
Matką bardziej niż ziemska nasza matka. Z Niej to otrzy
maliśmy doskonalsze narodzenie, bo z Niej nasza mądrość,
nasza sprawiedliwość, nasze uświęcenie, nasze odkupienie.
Powiada Pismo: „Chwalcie Pana w Jego świętych”.
Jeśli zatem winniśmy wielbić Pana w tych świętych,
w których dokonywał On rzeczy wielkich i cudów, o ileż
bardziej należy Go wielbić w Tej, w której uczynił Siebie
samego, dzieło ze wszystkich cudów najwspanialsze.
R espo n so riu m

w. Szczęśliwa jesteś, | Najświętsza Panno Maryjo, / i
wszelkiej chwały najgodniejsza, * Z Ciebie bowiem wze
szło nam słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg, /
przez którego zostaliśmy zbawieni i odkupieni. (O. W.
Alleluja.)
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K. Z radością obchodzimy Twoje święto, o błogosła
wiona Dziewico Maryjo, w. Z Ciebie.
Albo:

Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium
Soboru Watykańskiego II
(nr 61-62)
Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski
Błogosławiona Dziewica, powołana w chwili wcielenia
Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu na ziemi,
z postanowienia Opatrzności Bożej, matką żywicielką
Boskiego Odkupiciela; w sposób szczególny przed innymi
szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Po
czynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go Ojcu
w świątyni i współcierpiąc z Synem swoim umierającym
na krzyżu, w szczególny zaiste sposób współpracowała
z dziełem Zbawiciela poprzez wiarę, nadzieję i miłość
żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia ludzi.
Dlatego stała się nam matką w porządku łaski.
To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa
nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy
zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą bez wahania za
chowała pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się
zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do
nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz przez
swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje
nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyń
skiej miłości opiekuje się braćmi swego Syna pielgrzy
mującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeń
stwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej oj
czyzny.
Dlatego też Kościół stosuje w odniesieniu do Błogo
sławionej Dziewicy tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki. Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytu
ły w taki sposób, że niczego nie ujmują ani nie przydają
godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego
Pośrednika.
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Żadne bowiem stworzenie nigdy nie może być stawia
ne na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem. Ale
jak kapłaństwo Chrystusa staje się w rozmaity sposób
udziałem zarówno świętych szafarzy, jak i wiernego ludu,
i jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się
rzeczywiście w stworzeniach, tak też jedyne pośrednic
two Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza wśród stwo
rzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa
w jednym źródle.
Otóż Kościół nie waha się wyznawać taką podporząd
kowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zalecają sercu
wiernych, aby oni, wsparci tą macierzyńską opieką, je
szcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela.
R espo n so r iu m

w. O święta i niepokalana Dziewico, t n¡e wiem,
jakimi pochwałami zdołam Cię wysławić, * Bo zamknęłaś
w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą.
(O. W. Alleluja.)
K. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogo
sławiony owoc Twojego łona. w. Bo zamknęłaś.
Albo w sanktuariach Maryjnych w Polsce:

Kazanie bł. Amadeusza, biskupa Lozanny
(Kazanie VIII o N M P)
Niezrównane są zasługi błogosławionej Dziewicy, a Jej
nieustanne orędownictwo za nami ma wielką moc w obli
czu Pana. Wszystko jest wiadome i odsłonięte przed ocza
mi Stwórcy, a w tym Boskim świetle widzi Ona wszystkie
grożące nam niebezpieczeństwa i lituje się nad nami serce
macierzyńskie tej słodkiej i łaskawej Pani. Z niezbadanych
wyroków Bożej Opatrzności nazwano Ją Maryją, czyli
Gwiazdą morza, a imię to wyraża Jej dobroczynne działanie.
Na wysokościach niebios króluje wraz ze swoim Synem,
jaśniejąca pięknem, ale i pełna mocy, i jednym skinieniem
ucisza potężny szum fal morskich. Ci, którzy przemierza
ją burzliwe szlaki tego świata i z ufnością wzywają Jej
pomocy, są przez Nią wybawieni z groźnego zamętu roz
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pętanych żywiołów i doprowadzeni do wybrzeży tej oj
czyzny, w której z radością uczestniczą w Jej zwycięstwie.
Błogosławiona Dziewica gromadzi rozproszonych,
przyprowadza zbłąkanych, wyzwala od śmierci i ocala od
zguby tych, których droga prowadzi ku zagładzie. I nie
tylko czuwa nad zbawieniem dusz, ale z miłością niesie
pomoc w potrzebach, przywraca zdrowie ciała i leczy rany
serca. W miejscach poświęconych Jej czci i pamięci spra
wia swoim pośrednictwem, że chromi chodzą, niewidomi
odzyskują wzrok, głusi słyszą, pozbawionym mowy jest
ona przywrócona i uleczone zostają różne niemoce i sła
bości. Przychodzą grzesznicy, biją się w piersi, wyznają
swoje winy, i otrzymawszy przebaczenie, powracają z ra
dością do swoich domów. Przychodzą także przygnębie
ni, strapieni i smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni,
obarczeni długami i nieszczęśnicy okryci hańbą i upo
dleni. Ale Ona nie odrzuca żadnego nędzarza; pełna
miłosierdzia błaga za nimi swojego Syna, i w ten sposób
odwraca od nich zło wszelkie.
Rozważmy jeszcze, jak bardzo miłuje Ona i pociąga
ku sobie tych, którzy jak Ona są czystego serca, bo
przecież, jak wiemy, nawet złoczyńców i przewrotnych
ocala od śmierci wiecznej swoim wstawiennictwem. Jed
nym więc daje przezwyciężyć zło, innych w swej macie
rzyńskiej dobroci prowadzi drogami cnotliwego życia;
wybranym ukazuje głębie modlitewnej kontemplacji; in
nym jeszcze u kresu życia wyprasza zbawienie, tak iż
żadna moc diabelska nie ma dostępu do tych, których
prowadzi ku Chrystusowi Matka Jednorodzonego Syna
Bożego.
Ps 84, 2 . 6 ; M t 11, 5
W. Jak miłe są Twoje przybytki, f Dziewico M a
ryjo. * Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. (O. W.
Alleluja.)
K. Tu niewidomi wzrok odzyskują, trędowaci dozna
ją oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają,
a ubogim głosi się Ewangelię. W. Szczęśliwi.
R espo n so r iu m

por.
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W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 O Pani wielce chwalebna,
Od gwiazd na niebie wznioślejsza,
Własnego Stwórcę i Syna
Karmiłaś piersią matczyną!
2 Przez Ewę dobro stracone
Przywracasz rodząc Jezusa
I grzesznym, godnym litości,
Wskazujesz drogę do raju.
3 O Bramo Króla wszechświata,
Promieniejąca jasnością,
Niech życie dane przez Ciebie
Z weselem wielbią zbawieni.
4 Niech Ojca z Duchem Najświętszym
I Twoim Synem, Dziewico,
Wysławia wszystko na wieki,
Gdyż On przyodział Cię łaską. Amen.
1 ant. Błogosławiona jesteś, Maryjo, * bo przez Cie
bie przyszło zbawienie świata, / a teraz, gdy pełna chwały
radujesz się w Panu, / oręduj za nami u Syna. (O. W.
Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.
2 ant. Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela, /
Tyś wielką chlubą naszego ludu. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Wesel się na wieki, Dziewico Maryjo, * bo
byłaś godna nosić Zbawiciela świata. (O. W. Alleluja.)
por. Iz 61, 10
Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się
w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył
płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe
klejnoty.
C zytanie

Jutrznia
R esponsorium

1547

kró tk ie

Wielki Post:
K. Bóg wybrał Maryję * I bardzo umiłował, w. Bóg.
K.
K.

Dał Jej zamieszkać w swoim przybytku, w. I bardzo.
Chwała Ojcu. w. Bóg.

Okres Wielkanocny:
K. Bóg wybrał Maryję i bardzo umiłował. * Alleluja,
alleluja, w. Bóg. K. Dał Jej zamieszkać w swoim przybytku.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Bóg.

Ant. do pieśni Zachariasza Brama niebios * przez Ewę
zamknęła się dla wszystkich, / a przez Dziewicę Maryję
została na nowo otwarta. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi, który narodził się
z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne bła
gania:
Niech Twoja M atka wstawia się za nami.
Jezu, Słońce sprawiedliwości, Twoje przyjście poprzedzi
ła Niepokalana Dziewica, jak pełna blasku jutrzenka,
spraw, abyśmy zawsze żyli w promieniach Twojej
światłości.
Jezu, Słowo odwieczne, Ty wybrałeś sobie niepokalaną
Maryję jako mieszkanie,
wybaw nas od zepsucia grzechu.
Nasz Zbawicielu, Twoja Matka stała obok krzyża,
przez uczestnictwo w Twoich cierpieniach doprowadź
nas do wiecznej radości.
Najłaskawszy Jezu, Ty wisząc na krzyżu dałeś Janowi
Maryję za Matkę,
daj, abyśmy godnym życiem zasługiwali na miano Jej
dzieci.
Ojcze nasz.
Albo:

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi narodzonemu z M a
ryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagania:
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Niech Twoja Matka wstawia się za nami.
Zbawicielu świata, Ty mocą swojego odkupienia zacho
wałeś Twoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu,
zachowaj nas od skażenia grzechem.
Nasz Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica
stała się godnym
dla Ciebie mieszkaniem i przybytr
kiem Ducha Świętego,
daj, abyśmy byli na wieki świątynią Twego Ducha.
Jezu, Słowo odwieczne, Ty nauczyłeś swą Matkę wybie
rać to, co najlepsze,
spraw, abyśmy za Jej przykładem szukali pokarmu
dającego życie wieczne.
Królu wieków, Ty przyjąłeś swą Matkę z ciałem i duszą
do niebieskiej chwały,
spraw, abyśmy zawsze myślą przebywali w niebie.
Panie nieba i ziemi, Ty zechciałeś, aby Maryja jako
Królowa stała po Twojej prawicy,
daj, abyśmy zasłużyli na udział w Jej chwale.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odm aw ia się następującą:
Wielki Post:

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie
poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, f pro
simy Cię, wiej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmar
twychwstania. Przez naszego Pana.
Albo:

Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom swoim, f
a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, *
niech nam wyjedna zbawienie M atka Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa w ciągu dnia
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Okres Wielkanocny:

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość
światu, f spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę
Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez na
szego Pana.
Albo:

Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów
modlących się z Maryją, Matką Jezusa, f spraw za Jej
wstawiennictwem, abyśmy wiernie Tobie służyli * i roz
szerzali Twoją chwałę słowem i przykładem.-Przez na
szego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
W psalmodii dodatkowej zamiast psalmu 122 można odmó
wić psalm 129, s. 1177, i zamiast psalmu 127 psalm 131, s. 1066.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie *
razem z Maryją, Matką Jezusa. (O. W. Alleluja.)
C

z y t a n ie

S o 3, 14. 15

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!
Pan, Król Izraela, jest pośród ciebie.
K. M atko Dziewico, chwalebna Królowo świata.
(O. W. Alleluja.)
w. Oręduj za nami u Pana. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Rzekła Matka Jezusa: * Zróbcie wszystko, /
cokolwiek wam powie. (O. W. Alleluja.)
C

z y t a n ie

Za 9, 9

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo
Jeruzalem! Oto twój Król idzie do ciebie, sprawiedliwy
i zwycięski.

1550

Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie

K . O jakże chwalebna jest Matka. (O. W. Alleluja.)
W. Która zrodziła Króla niebios. (O. W. Alleluja.)

Modlitwa popołudniowa

Ant. Rzekł Pan do swojej Matki: * Niewiasto, oto
syn Twój; / a do ucznia: Oto Matka twoja. (O. W. Al
leluja.)
C

Jdt 13, 18b. 20a

z y t a n ie

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Niech to sprawi
tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki.
K . Maryja zachowywała w pamięci wszystkie te spra
wy. (O. W. Alleluja.)
W. I rozważała je w swoim sercu. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
H ymn

1 Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
2 Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
3 Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
4 Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
5 O Dziewico sławna
I pokory wzorze,

II Nieszpory
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Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
6 Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.
7 Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi
pienie,
__
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.
r

Psa lm o d ia

1 ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, * pełna łaski, Pn z
Tobą. (O. W. Alleluja.)
Psalm 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, t
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Ant. Bądź pozdrowiona, Maryjo, / pełna łaski, Pan
z Tobą. (O. W. Alleluja.)
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2 ant. Oto ja służebnica Pańska, * niech mi się stanie
według twego słowa. (O. W. Alleluja.)
Psalm 127
Jeżeli domu Pan nie zbuduje,. *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Ant. Oto ja służebnica Pańska, / niech mi się stanie
według twego słowa. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami *
i błogosławiony owoc Twojego łona. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ef 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,

II Nieszpory
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Ku chwale majestatu swej łaski; *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, t
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, |
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Błogosławiona jesteś między niewiastami / i bło
gosławiony owoc Twojego łona. (O. W. Alleluja.)
Ga 4, 4-5
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby
wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo.
C z y t a n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, * Pan z Tobą.
w . Zdrowaś. K. Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc tw ojego łona. w . Pan. k . Chwała
Ojcu. w . Zdrowaś.

Okres Wielkanocny:
K. Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. *
Alleluja, alleluja, w . Zdrowaś. K. Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.
W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Zdrowaś.
Ant. do pieśni Maryi Błogosławiona jesteś, Maryjo, *
któraś uwierzyła, / że spełnią się słowa powiedziane Ci
od Pana. (O. W. Alleluja.)
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P rośby

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który posta
nowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę
Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Niech Pełna Łaski wstawia się za nami.
Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś Niepokalaną
Dziewicę Maryję z ciałem i duszą do niebieskiej
chwały Chrystusa,
rozpal serca swych dzieci pragnieniem tej samej chwały.
Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo
ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przeba
czenie grzesznym,
wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.
Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski,
spraw, aby wszyscy mogli się cieszyć obfitością Two
ich darów.
Zjednocz swój Kościół w Twojej miłości,
niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z M a
ryją, Matką Jezusa.
Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim
królestwie razem ze świętymi.
Ojcze nasz.

Albo:

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który posta
nowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę
Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Przez wstawiennictwo Maryi, wysłuchaj nas, Panie.
Ty ustanowiłeś Maryję Matką miłosierdzia,
daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie,
doznali Jej macierzyńskiej miłości.
Ty zechciałeś, aby Maryja była Matką Rodziny w domu
Jezusa i Józefa,
spraw za Jej wstawiennictwem, aby wszystkie matki
strzegły miłości i świętości swoich rodzin.

II Nieszpory
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Ty umocniłeś Maryję, gdy stała pod krzyżem, i napełniłeś
Ją radością ze zmartwychwstania Twojego Syna,
podtrzymuj na duchu cierpiących i umacniaj ich na
dzieję.
Ty sprawiłeś, że Maryja gorliwie słuchała Twego słowa
i była Twoją wierną służebnicą,
spraw za Jej przyczyną, abyśmy byli sługami i ucznia
mi Twojego Syna.
Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim
królestwie razem ze świętymi.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
Wielki Post:

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie
poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, t prosi
my Cię, wiej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez
Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmar
twychwstania. Przez naszego Pana.
Albo:

Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom swoim, t
a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, *
niech nam wyjedna zbawienie M atka Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Okres Wielkanocny:

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość
światu, t spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę
Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez na
szego Pana.
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Albo:
Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów
modlących się z Maryją, Matką Jezusa, f spraw za Jej
wstawiennictwem, abyśmy wiernie Tobie służyli * i roz
szerzali Twoją chwałę słowem i przykładem. Przez na
szego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE O APOSTOŁACH
I N IE S Z P O R Y
HYMN jak w II nieszporach, s. 1569.
P s a l m o d ia

1 ant. Jezus przywołał swoich uczniów * i wybrał
spośród nich dwunastu, / których nazwał Apostołami.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 117
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Ant. Jezus przywołał swoich uczniów / i wybrał spo
śród nich dwunastu, / których nazwał Apostołami. (O. W.
Alleluja.)
2 ant. Apostołowie zostawili swoje sieci * i poszli za
Zbawicielem. (O. W. Alleluja.)
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
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Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Apostołowie zostawili swoje sieci / i poszli za
Zbawicielem. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, * bo wytraliśc
mojej miłości. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ef 1,3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie t
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, |
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, f
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, / bo wytrwa
liście w mojej miłości. (O. W. Alleluja.)

Godzina czytań
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D z 2, 42-45

Czytanie

Wszyscy trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała
każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.
Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko
mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je
każdemu według potrzeby.
R esponsorium

krótkie

Wielki Post:
K. Jesteście moimi uczniami, * Jeśli wzajemnie się
miłujecie, w. Jesteście, k . I wszyscy to poznają, w. Jeśli.
K. Chwała Ojcu. w . Jesteście.
Okres Wielkanocny:
K. Jesteście moimi uczniami, jeśli wzajemnie się miłu
jecie. * Alleluja, alleluja, w . Jesteście. K. I wszyscy to po
znają. w. Alleluja, alleluja, k . Chwała Ojcu. w. Jesteście.

Ant. do pieśni Maryi Nie wyście Mnie wybrali, * ale
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, / abyście szli
i owoc przynosili / i by trwał wasz owoc. (O. W. Alleluja.)
PROŚBY jak w II Nieszporach, s. 1573.
Modlitwa z Tekstów własnych o świętych.
W E Z W A N IE
Wielki Post:

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla Apostołów.
Okres Wielkanocny:

Ant. Alleluja. Uwielbiajmy Pana, / Króla Aposto
łów. / Alleluja.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A C Z Y TA Ń
HYMN jak w Tekstach własnych o świętych.
P sa lm o d ia

1 ant. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słoa aż
po krańce świata. (O. W. Alleluja.)
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Psalm 19 A
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, f
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba f
1 biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Ant. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, / ich słowa
aż po krańce świata. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Sławili dzieła Boga * i rozważali Jego nakazy.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 64
Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *
zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, f
a zatrute słowa kierują jak strzały, *
by z ukrycia ugodzić niewinnego.
Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
umacniają się w złym zamiarze,
Zamyślają potajemnie zastawić sidła f
mówiąc: „Któż nas zobaczy, *
kto odkryje naszą tajemnicę?”
Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
i nagle odnoszą rany.
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Własny język upadek im gotuje, *
a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią |
sławią dzieło Boga *
i rozważają Jego nakazy.
Sprawiedliwy weseli się w Panu, |
do Niego się ucieka, *
a wszyscy prawego serca się chlubią.
Ant. Sławili dzieła Boga / i rozważali Jego nakazy.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Rozgłaszali sprawiedliwość Boga * i wszyskie luy
ujrzały Jego chwałę. (O. W. Alleluja.)
Psalm 97
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, f
radują się miasta Judy *
z Twoich wyroków, o Panie.
Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.
Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, f
On strzeże dusz świętych swoich, *
wydziera je z rąk grzeszników.
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Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *
i sławcie Jego święte imię.
Ant. Rozgłaszali sprawiedliwość Boga / i wszystkie
ludy ujrzały Jego chwałę. (O. W. Alleluja.)
K . Apostołowie głosili chwałę i potęgę Pana. (O. W.
Alleluja.)
W. I cuda, których On dokonał. (O. W. Alleluja.)
I C zy ta n ie
Wielki Post:

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian
Apostołowie głoszą krzyż

1, 1 8 - 2 , 5

Bracia! Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą
na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy
zbawienia. Napisane jest bowiem: „Wytracę mądrość
mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę” . Gdzie
jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co do
czesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga
w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo
głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi
żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla
Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są
powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków,
Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem,
co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi,
a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!
Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu
możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał
właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić
mędrców; wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć;
i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata
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i wzgardzone; i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest,
unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec
Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie,
który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwo
ścią, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napi
sane, w Panu się chlubił ten, co się chlubi.
Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przyby
łem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świa
dectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was,
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to
ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głosze
nie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem
słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby
wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na
mocy Bożej.
por. Mt 10, 18. 19-20
w. Kiedy staniecie f wobec królów i namiestników, /
nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić, * Będzie
wam bowiem poddane w owej godzinie, / co macie mówić.
K. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca
waszego będzie mówił przez was. w. Będzie.
R esponsorium

Okres Wielkanocny:

Z Dziejów Apostolskich

5, 12-32

Apostołowie w pierwotnym Kościele
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów
wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Sa
lomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do
nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła licz
ba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wy
noszono też chorych na ulice i kładziono ich na łożach
i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł
na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się
mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych
przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
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Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, nale
żący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzy
mali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.
Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wy
prowadziwszy ich powiedział: „Idźcie i głoście w świątyni
ludowi wszystkie słowa tego życia” . Usłyszawszy to weszli
0 świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan
1jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów
Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono.
Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu.
Powrócili więc i oznajmili: „Znaleźliśmy więzienie bardzo
starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwia
mi. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo”.
Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usły
szeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem
nadszedł ktoś i oznajmił im: „Ci ludzie, których wtrącili
ście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud”.
Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowa
dził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich
samych nie ukamienował.
Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a
arcykapłan zapytał: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście
nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę
waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Czło
wieka”. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpo
wiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrze
sił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie.
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zba
wiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grze
chów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch
Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”.
R e s p o n s o r iu m

D z 4, 33. 31

w. Apostołowie z wielką mocą f świadczyli o zmar
twychwstaniu Pana Jezusa. * A wszyscy mieli wielką
łaskę. / Alleluja.
K. Napełnieni Duchem Świętym, odważnie głosili sło
wo Boże. W. A wszyscy.
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II CZYTANIE z Tekstów własnych o świętych.
W uroczystości i święta: hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa z Tekstów własnych o świętych.
JU T R Z N IA
H ymn
Wielki Post:

1 Chwała wam, Apostołowie,
Na dwunastu tronach w niebie;
Sam was Jezus przygotował
I na krańce posłał świata.
2 Z was, kamieni drogocennych,
On uczynił fundamenty,
Aby na nich wznieść swe Miasto,
Gdzie Baranek jest światłością.
3 Cały Kościół was wysławia,
Zaślubiony Chrystusowi,
Wdzięczny wam za nauczanie
I za waszej krwi ofiarę.
4 Kiedy świat dobiegnie kresu,
Odkupiciel przyjdzie w chwale;
Otoczony waszym gronem
Będzie sądził ludzkie czyny.
5 Więc już teraz was prosimy:
Umocnijcie nas modlitwą,
By zasiane przez was ziarno
Wieczny plon wydało w niebie.
6 Cześć niech będzie Chrystusowi,
Który wybrał was na posłów
Miłosierdzia swego rOjca
I napełnił Duchem Świętym. Amen.
Okres Wielkanocny:

1 W czas radosny świętej Paschy
Blask słoneczny świat ogarnia,
W tej światłości Chrystus żywy
Apostołom się ukazał.
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2 Kiedy zaś ujrzeli rany
Jaśniejące w Jego ciele,
Wobec wszystkich ogłaszają,
Że zmartwychwstał Pan prawdziwie.
3 Chryste, Królu miłosierny,
Weź na własność nasze serca,
Byśmy mogli dnia każdego
Cześć należną Tobie składać.
4 Jezu, bądź radością duszy
I nadzieją wiecznej Paschy,
Odrodzonych Twoją łaską
Przyłącz do orszaku swego.
5 Niechaj będzie chwała Tobie,
Któryś zniszczył przemoc śmierci
I otworzył drogę życia
Przez posługę Apostołów. Amen.
1 ant. To jest moje przykazanie, * abyście się wza
jemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś
swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, * jeżeli czy
nicie to, co wam przykazuję. (O. W. Alleluja.)
Ef 2, 19-22
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbu
dowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie
kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świąty
nię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budo
waniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

C z y ta n ie
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k ró tk ie

Wielki Post:
K. Ustanowiłeś ich pasterzami * Na całej ziemi,
w. Ustanowiłeś. K. Będą głosić Twoje imię, Panie. w. Na
całej ziemi. K. Chwała Ojcu. w . Ustanowiłeś.
Okres Wielkanocny:
K. Ustanowiłeś ich pasterzami na całej ziemi. * Al

leluja, alleluja, w. Ustanowiłeś. K. Będą głosić Twoje imię,
Panie. w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Usta
nowiłeś.
Ant. do pieśni Zachariasza Na fundamentach świętego
miasta Jeruzalem * wypisano imiona dwunastu Apostołów
Baranka, / który jest jego światłem. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymane od Aposto
łów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie
Jego dary i wołajmy:
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi Chrystusa,
który przekazali nam Apostołowie,
bo z niego czerpiemy siłę i życie.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego słowa zastawiony
dla nas przez Apostołów,
bo przy nim znajdujemy światło i radość.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, zbudowany na
fundamencie Apostołów Kościół,
bo w nim stajemy się członkami jednego Ciała.
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty,
które powierzyłeś Apostołom,
bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów.
Chór Apostołem wysławia Cię, Panie.
Ojcze nasz.
M odlitwa z Tekstów własnych o świętych.

1568

Teksty wspólne o Apostołach
M O D L IT W A W CIĄG U DNIA

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Idźcie i głoście Ewangelię królestwa; * darmo
otrzymaliście, darmo też dawajcie. (O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

2 K o r 5, 1 9 b - 2 0

Bóg nam przekazał słowo jednania. Tak więc w imie
niu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga same
go, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa
prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
K . Ich głos się rozchodzi po całej ziemi. (O. W. Al
leluja.)
w. Ich słowa aż po krańce świata. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni * aż do
skończenia świata. (O. W. Alleluja.)
C z y ta n ie

Dz 5, 12 a. 14

Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów
wśród ludu. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn
i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.
K . Zachowywali przykazania Boga. (O. W. Alleluja.)
w. T prawa, które im nadał. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa popołudniowa
W psalmodii dodatkowej zamiast psalm u 126 można od
mówić psalm 129, s. 1177.

Ant. Przez swoją wytrwałość * ocalicie wasze życie.
(O. W. Alleluja.)
C zy ta n ie

D z 5, 4 1 -4 2

Apostołowie odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli
się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie
przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach
i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
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. Pan mówi: Radujcie się i weselcie. (O. W. Alleluja.)
w. Bo wasze imiona zapisane są w niebie. (O. W. Al
leluja.)
K

Modlitwa z Tekstów własnych o świętych.

II NIESZPORY
H

ym n

Wielki Post:

1 Niech śpiewa niebo z radością,
A ziemia hymnem odpowie
I Apostołów wysławia
Obrzędem pełnym wesela.
2 O światła ziemi prawdziwe,
Co świat osądzać będziecie,
Pokornym sercem błagamy:
Przyjmijcie nasze modlitwy.
3 Możecie słowem otworzyć
Lub zamknąć niebios podwoje,
Zechciejcie nas wyswobodzić
Z ciążących więzów przewiny.
4 Rozkazom waszym podlega
Wszelkie cierpienie i zdrowie:
Uleczcie słabych z niemocy
I cnotom wzrastać pomóżcie.
5 A kiedy Chrystus powróci,
By sądzić ludzkie sumienia,
Niech nas dopuści łaskawie
Do społeczności zbawionych.
6 Niech będzie Bóg uwielbiony
Za dar waszego świadectwa,
Bo z waszych ust Ewangelia
Wierzącym niebo otwiera. Amen.
Okres Wielkanocny:

1 Żal Apostołów ogarnął,
Kiedy zabito ich Pana,
Na śmierć Go bowiem okrutną
Skazali słudzy bezbożni.
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2 Anioł z weselem ogłosił
Dobrą nowinę niewiastom:
Zobaczą wkrótce Chrystusa,
Gdy pójdą do Galilei.
3 Kiedy zaś one pobiegły,
Aby powiedzieć to uczniom,
Ujrzawszy Pana żywego,
Ucałowały Mu stopy.
4 Wiedząc już o tym uczniowie,
Śpiesznie udali się w drogę,
By w Galilei oglądać
Najmilsze Pana oblicze.
5 Bądź dla nas, Jezu łaskawy,
Paschy wieczystej radością
I odrodzonych Twą mocą
Przyłącz do swego orszaku.
6 Chryste, niech cześć będzie Tobie
Za to, że śmierć pokonałeś
I drogę światła i życia
Otwarłeś przez Apostołów. Amen.
Psalm o d ia

1 ant. Wy, moi uczniowie, * wytrwaliście ze Mną
w moich przeciwnościach. (O. W. Alleluja.)
Psalm 116 B
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwe imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
i
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Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, f
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
1 wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Ant. Wy, moi uczniowie, / wytrwaliście ze Mną w mo
ich przeciwnościach. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Ja jestem między wami * jak ten, kto służy.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 126
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Ant. Ja jestem między wami / jak ten, kto służy.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciół
mi, * albowiem oznajmiłem wam wszystko, / co usłysza
łem od Ojca mojego. (O. W. Alleluja )
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Pieśń

Ef 1,3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, t
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, |
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciół
mi, / albowiem oznajmiłem wam wszystko, / co usłysza
łem od Ojca mojego. (O. W. Alleluja.)
C zytanie

Ef 4, 11-13

Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych pro
rokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i na
uczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywa
nia posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż
dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego
poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do
miary wielkości według Pełni Chrystusa.
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R e s p o n s o r i u m KRÓTKIE
Wielki Post:
K. Głoście wśród narodów * Chwałę naszego Pana.
w. Głoście. K. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom,
w. Chwałę. K. Chwała Ojcu. w. Głoście.
Okres Wielkanocny:
K. Głoście wśród narodów chwałę naszego Pana. * Alle
luja, alleluja. w. Głoście. K. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim
ludom. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Głoście.

Ant. do pieśni Maryi Przy odrodzeniu świata, gdy Syn
Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, * wy rów
nież zasiądziecie na dwunastu tronach / i będziecie sądzić
dwanaście pokoleń Izraela. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na
fundamencie Apostołów. Módlmy się do Boga, Ojca
wszechmogącego, za Jego lud święty i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmartwychwstały
ukazał się najpierw Apostołom,
spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi.
Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł
dobrą nowinę,
daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu.
Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,
dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z rado
ścią zbierali jego owoce.
Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat
z Tobą,
daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojed
nania.
Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Ojcze nasz.
Modlitwa z Tekstów własnych o świętych.

TEKSTY WSPÓLNE
O WIELU MĘCZENNIKACH
I NIESZPORY
H Y M N jak w II Nieszporach, s. 1590.
P s a l m o d ia

1 ant. Liczne udręki wycierpieli święci, * by przez są
wytrwałość / otrzymać palmę męczeństwa. (O. W. Alleluja,)
Psalm 118
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, *
/. góry będę spoglądał na mych wrogów.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
Osaczyły mnie wszystkie narody, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
lec/ w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, f
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
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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, t
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.
Ant. Liczne udręki wycierpieli święci, / by przez swą
wytrwałość / otrzymać palmę męczeństwa. (O. W. Al
leluja.)
2 ant. Jako zwycięzcy weszli święci do królestwa ne
bieskiego, * a Bóg ich uwieńczył koroną chwały. (O. W.
Alleluja.)
II
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.
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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.
Ant. Jako zwycięzcy weszli święci do królestwa nie
bieskiego, / a Bóg ich uwieńczył koroną chwały. (O. W.
Alleluja.)
ant. Męczennicy ponieśli śmierć za Chrystusa,*
3
a teraz żyją na wieki. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

1 P 2, 21-24

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, f
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.
Ant. Męczennicy ponieśli śmierć za Chrystusa, / a te
raz żyją na wieki. (O. W. Alleluja.)

Wielki Post
Czytanie

R z 8, 35. 37-39

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym od
nosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiło
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wał. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anioło
wie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przy
szłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani ja 
kiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od mi
łości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
R espo nso rium

k ró tk ie

K. Dusze sprawiedliwych * Są w ręku Boga. W. D u
sze. K. I żadna męka ich nie dosięgnie, w . Są w ręku Boga.
K. Chwała Ojcu. W. Dusze.

Ant. do pieśni Maryi Do sprawiedliwych należy kró
lestwo niebieskie, * bo wzgardziwszy życiem na świecie, /
otrzymali zapłatę od Boga / i opłukali swe szaty we krwi
Baranka.

Okres Wielkanocny
C zy ta n ie

A p 3, 10-12

Ponieważ wytrwale zachowałeś moje słowo i Ja cię
zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar
zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyj
dę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie
zabrał. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego
i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego
napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem,
co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
R espo nso rium

k ró tk ie

Święci i sprawiedliwi, weselcie się w Panu. * Alleluja,
alleluja. W. Święci. K. Bóg was wybrał na swoje dzie
dzictwo. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Świeci.
Ant. do pieśni Maryi Światłość wiekuista * będzie
świecić Twoim świętym, Panie, / przez całą wieczność. ;
Alleluja.
K.

PRO ŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s. 1594.
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WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników. (O. W.
Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
H ym n

1 Królu chwalebny wyznawców
I męczenników nagrodo,
Tym, którzy Ciebie wybrali,
Otwierasz niebios podwoje.
2 Boże, wysłuchaj łaskawie
Modlitwy pełnej pokory:
Odpuść nam zło popełnione,
Gdy męczenników sławimy!
3 Mocnych wywyższasz przez mękę,
Dla słabych masz miłosierdzie;
Racz nasze winy zapomnieć
I obdarz nas przebaczeniem.
4 Tobie, łaskawy nasz Ojcze,
W jedności z Synem i Duchem,
Chwała, majestat, podzięka
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Na ziemi święci męczennicy przelali krew za
Chrystusa, * dlatego osiągnęli wieczną nagrodę w niebie.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi |
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
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Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: |
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
1 krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę
zagłady, t
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Na ziemi święci męczennicy przelali krew za
Chrystusa, / dlatego osiągnęli wieczną nagrodę w niebie.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Sprawiedliwi żyją na wieki, * a ich nagroda jest
u Pana. (O. W. Alleluja.)
Psalm 33
I
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
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On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cala ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Ant. Sprawiedliwi żyją na wieki, / a ich nagroda jest
u Pana. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Moi święci * na tym świecie podjęli walkę, /Ja sm
będę ich nagrodą. (O. W. Alleluja.)
II
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla
siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
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Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pom ocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Ant. Moi święci na tym świecie podjęli walkę, / Ja sam
będę ich nagrodą. (O. W. Alleluja.)
K . Dusza nasza oczekuje Pana. (O. W. Alleluja.)
w. On jest naszą pom ocą i tarczą. (O. W. Alleluja.)
I C zy t a n ie
Wielki Post:
Jeśli odprawia się wigilie dłuższe, zamiast poniższego czy
tania należy wziąć czytanie z Księgi Mądrości 5, 1-15, s. 1696,
z responsorium Święci mężowie... s. 1582.

Z Księgi M ądrości

3, 1-15

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie
ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich
poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwie
nie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim ro 
zumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmier
telności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią d ó b r wiel
kich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi
siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak
całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją
i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zapanują nad narodam i, a Pan k ró 
lować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy M u zaufali,
zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trw a
li: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo
wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana: nieszczęsny
bowiem, kto m ądrością gardzi i karnością! Nadzieje ich
płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Żony
ich głupie, przew rotn e ich dzieci, przeklęty ich ród!
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Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie
zaznała grzesznego współżycia w łożu, w czas nawiedze
nia dusz wyda plon. I eunuch, co nie skalał swych rąk
nieprawością ani nic złego nie myślał przeciw Bogu, za
wierność otrzyma łaskę szczególną i dział pełen radości
w Świątyni Pańskiej. Wspaniałe są owoce dobrych wysił
ków, a korzeń mądrości nie usycha.
R e s p o n s o r iu m

por. E f 4, 4. 5

r

W. Święci mężowie | chwalebnie przelali swoją krew za
Chrystusa. / Umiłowali Go w swym życiu / i w śmierci
upodobnili się do Niego. * Dlatego zasłużyli na wieniec
zwycięstwa.
K. Jeden duch i jedna wiara ich ożywiały. W. Dlatego.
Okres Wielkanocny:

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

7, 9-17

Widzenie wielkiego tłumu wybranych
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt
policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów
i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. 1 głosem
donośnym tak wołają: „Zbawienie u Boga naszego, Za
siadającego na tronie i u Baranka”.
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców,
i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem,
i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławień
stwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc,
i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen”.
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
„Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli?”
I powiedziałem do niego: „Panie, Ty wiesz”. I rzekł
do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dla
tego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu
oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie roz
ciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą
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już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść
ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i p o p ro 
wadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich
oczu” .
R e s p o n s o r iu m

por. Mdr 10, 17-20

w. Świętych Twoich, Panie, | powiodłeś drogą cu
downą. * Przeprawiłeś ich przez M orze Czerwone, prze
prowadziłeś poprzez wody mnogie. / Alleluja.
K. Sławili zgodnie Twoją zwycięską rękę i opiewali
święte imię Twoje. w. Przeprawiłeś.
II C z y t a n i e

Z listu św. Cypriana, biskupa i męczennika
(List 6, 1-2)

Musimy we wszystkim naśladować Pana,
jeśli chcemy otrzymać to, co obiecał
Pozdrawiam was, ukochani bracia. Bardzo chciałbym
was ujrzeć, gdyby mi tylko pozwalały na to warunki,
w jakich się znajduję. Czegóż bowiem mógłbym bardziej
pragnąć i co mogłoby mi sprawić większą radość niż być
teraz razem z wami? Chciałbym, aby mnie objęły te wasze
czyste ręce, które odtrąciły św iętokradzkie ofiary, bo
dochowaliście wiary Panu.
Cóż może być milszego i wznioślejszego niż ucałować
wasze usta, które tak chwalebnie wyznały Pana; i oso
biście ukazać się waszym oczom, które wzgardziły świa
tem i stały się godne oglądania Boga?
Ale ta radość nie jest mi dana. Posyłam wam przeto
ten list, aby zam iast mnie ujrzały go wasze oczy i uszy
usłyszały. W yrażam w nim moją radość, jak i zachętę.
Trwajcie niewzruszenie w wyznawaniu chwały niebios.
Wstąpiliście na drogę łaski Bożej, podążajcie więc mocni
duchem, by otrzymać nagrodę. Pan jest waszym wodzem
i opiekunem. On bowiem mówi: „O to Ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do skończenia św iata” .
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O
jakże szczęśliwe to więzienie, rozjaśnione wazą
obecnością! O szczęśliwe więzienie, które posyła do nieba
mężów Bożych! O ciemności, bardziej promienne niż słoń
ce i jaśniejsze niż światło dnia! W nich teraz pozostaje
cie, świątynie Boże, i uświęceni jesteście wyznaniem Boga.
Teraz w waszych sercach rozważajcie tylko Boże przy
kazania i naukę
z niebios. O nich tylko myślcie, bo przez
r
nie Duch Święty pobudzał was zawsze do znoszenia cier
pień. Nie myślcie o śmierci, lecz o nieśmiertelności; nie
o czekającej was męce, lecz o chwale wiecznej. Napisano
bowiem: „Cenna jest w oczach Boga śmierć Jego świę
tych”, a także: „Ofiarą dla Boga jest duch skruszony;
sercem skruszonym i pokornym Bóg nie wzgardzi”. A na
innym miejscu mówi Pismo Boże o mękach, które poświę
cają męczenników Bogu, a ich samych uświęcają: „Choć
nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, to ich nadzie
ja pełna jest nieśmiertelności. Będą sądzić ludy, zawładną
narodami, a nad nimi Pan będzie królował na wieki” .
Gdy więc rozważacie o tym, że będziecie sądzić i kró
lować wraz z Chrystusem Panem, to również i myśl
o przyszłej chwale niech wam pomoże wzgardzić obec
nymi cierpieniami. Od początku świata już tak jest, że
zwalcza on sprawiedliwość i ją prześladuje. W pierwszych
jego początkach został zabity sprawiedliwy Abel, a potem
inni sprawiedliwi oraz prorocy i apostołowie posłani
przez Boga.
Im wszystkim Pan dał przykład siebie samego i uczył,
że do Jego królestwa mogą się dostać tylko ci, którzy idą
tą samą drogą co i On. Powiedział bowiem: „Kto miłuje
swoje życie, ten straci je, a kto nienawidzi swego życia na
tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. I mówi także:
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle” .
Także i święty Paweł nas upomina, że jeżeli pragniemy
otrzymać to, co Pan obiecał, musimy we wszystkim Go
naśladować: „Jesteśmy - mówi - dziećmi Bożymi. Jeżeli
zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współ
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dziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy,
by też wspólnie mieć udział w chwale”.
R espo nso rium

w. Gdy walczymy w obronie wiary, | patrzy na nas
Bóg, / patrzą Jego aniołowie, patrzy Chrystus. * Wielka
to chwała i dostojeństwo / i wielkie szczęście walczyć
w obecności Boga, / i otrzymać wieniec od Chrystusa
Sędziego. (O. W. Alleluja.)
K. Przywołajmy więc wszystkie nasze siły i uzbrójmy
się w czystość serca, wiarę nienaruszoną i życie cnotliwe,
aby wystąpić do boju. w. Wielka to chwała.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn

1 Śpiewajmy hymny triumfu
I sławmy dzisiaj z radością
Zwycięstwo Bożych wyznawców
Nad lękiem, bólem i śmiercią.
2 Jak Chrystus hańbą okryci,
Samotni wobec cierpienia,
Odważnie znieśli męczeństwo,
Bo uwierzyli miłości.
3 Odchodząc z ziemi w udręce
Wyznali mężnie przed światem,
Że Bóg jest dobrem najwyższym
I On im życie przywróci.
4 A teraz patrzą w oblicze
Swojego Mistrza i Zbawcy,
Gdyż On im bramę otworzył
Królestwa wiecznej światłości.
5 Niech męka sług Ewangelii
Umocni wiarę Kościoła,
A nam wyjedna obmycie
W ożywczej krwi Barankowej.

Teksty wspólne o wielu męczennikach

1586

6 Wielbimy Ciebie, Wszechmocny,
Za świadków Twojej wielkości;
Majestat, cześć i podzięka
Niech będzie Trójcy Najświętszej. Amen.
1 ant. Męczennicy Chrystusa * podczas kaźni patrzy
li w niebo / i wołali: Pomóż nam, Panie! (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Błogosławcie Pana, * święci i dusze sprawied
liwych. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Chóry męczenników, * chwalcie Pana w nie
biosach. (O. W. Alleluja.)

Wielki Post
2 Kor 1, 3-5
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chry
stusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten,
który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy
sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce,
pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują
w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy
przez Chrystusa pociechy.

C zy tan ie

R esponso rium
r

krótkie
•

r-

Święci męczennicy * Żyją na wieki. W. Święci.
K. Ich nagroda jest u Pana. w . Żyją. K. Chwała Ojcu.
W. Święci.
Ant. do pieśni Zachariasza Błogosławieni, którzy
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem
do nich należy królestwo niebieskie.
K.

Okres Wielkanocny
1 J 5, 3-5
Miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego
przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie

C zy tan ie
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zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest
Synem Bożym?
R espo n so r iu m k r ó tk ie

Radość wiekuista oprom ienia ich głowy. * Alleluja,
alleluja, w . Radość. K. Będą się cieszyć i weselić, w . Al
leluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Radość.
k.

Ant. do pieśni Zachariasza Cieszcie się i weselcie,
wszyscy święci, * albowiem wasza nagroda wielka jest
w niebie. / Alleluja.

P rośby

Przez m ęczenników, którzy ponieśli śmierć dla słowa
Bożego, wysławiajmy naszego Zbawiciela, wiernego
Świadka, i wołajmy do Niego:

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.
Przez Twoich męczenników, którzy dobrow olnie śmierć
ponieśli dając świadectwo wierze,
obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.
Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią p o 
twierdzili swoje wyznanie wiary,
daj, abyśmy zawsze zachowywali nienaruszoną wiarę.
Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż,
poszli Twoimi śladami,
spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia.
Przez Twoich męczenników, którzy obmyli swe szaty we
krwi Baranka,
daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki ciała i świata.
Ojcze nasz.
M odlitw a
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O wielu męczennikach w Wielkim Poście:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś świętym N.
i N. udział w męce Chrystusa, t wspomóż swoją łaską
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naszą słabość, * abyśmy naśladując męczenników, którzy
nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię
naszym życiem. Przez naszego Pana.
Albo:
Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem mo
dlitwę świętych męczenników N. i N., którzy za nami
orędują, * i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy.
Przez naszego Pana.
O wielu męczennikach w Okresie Wielkanocnym:

Boże, Ty dajesz moc słabym i stałość wierzącym, f za
wstawiennictwem świętych męczenników N. i N. spraw,
abyśmy jak oni uczestniczyli w męce i zmartwychwstaniu
Twojego Syna * i razem z nimi osiągnęli wieczną radość.
Przez naszego Pana.
Albo:
Panie, nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pe
łen chwały dzień świętych męczenników N. i N., | którzy
dzięki Twojej łasce wyznali wiarę w śmierć i zmartwych
wstanie Twojego Syna * i za tę wiarę przelali krew swoją.
Przez naszego Pana.
O dziewicach męczennicach:

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia
świętych N. i N., które zostawiły nam świetlany przy
kład czystości i męstwa, * niech ich zasługi wyjednają nam
łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i królu
je w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
O kobietach męczennicach:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, |
od Ciebie święte N. i N. otrzymały siłę do zniesienia
męczeństwa, * niech wszystkim, którzy się radują ich
chwałą, zawsze wypraszają łaskę do przezwyciężania po
kus. Przez naszego Pana.
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Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Pan dał m ęczennikom zwycięstwo w ciężkim
boju, * aby się okazało, / że miłość jest potężniejsza od
wszystkiego. (O. W. Alleluja.)
C zy ta n ie

Wielki Post:

1 P 5, 10-11

Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecz
nej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie,
sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu
chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Okres Wielkanocny:

Ap 2, 10

Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. O to diabeł
ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście
próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez
dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec
życia.
K . Święci, którzy ufają Panu. (O. W. Alleluja.)
w. Osiągną moc i lękać się nie będą. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa
Ant. Pan ich ozdobił wieńcem sprawiedliwości * i dał
im święte imię pełne chwały. (O. W. Alleluja.)
C zy ta n ie

Wielki Post:

por. H b r 11, 33

Święci przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czy
nów sprawiedliwych, otrzymali obietnice w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
Okres Wielkanocny:

Ap 3, 21

Zwycięzcy dam zasiąść ze M ną na moim tronie, jak
i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
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K.
W.

Smutek wasz zamieni się w radość. (O. W. Alleluja.)
A radości waszej nikt wam nie odbierze. (O. W.
Alleluja.)

Modlitwa popołudniowa
Ant. Szli i płakali * niosąc ziarno na zasiew. (O. W.
Alleluja.)
Czy tan ie

M dr 3, 1-2 a. 3 b
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie
ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, oni zaś
trwają w pokoju.
Wielki Post:

Okres Wielkanocny:

A p 19, 7ab. 9b

Weselmy się i radujmy, i dajmy Bogu chwałę, bo
nadeszły Gody Baranka. Błogosławieni, którzy są wezwa
ni na ucztę Godów Baranka.
K . Powrócą z radością. (O. W. Alleluja.)
W. Niosąc swoje snopy. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
Hym n
O męczennikach:

1 Pełni zapału śpiewajmy z radością
O męczenników zasługach i czynach,
Bo samo serce przynagla, by sławić
Niezłomnych w boju zwycięzców.
2 Świat ich ze wzgardą odrzucił od siebie,
Choć sam był chwastem bezpłodnym i suchym;
Także i oni wzgardzili nim mężnie
Za Tobą idąc, o Chryste!
3 Kiedy dla Ciebie znosili udręki,
Nie było słychać szemrania ni skargi;
Z sercem odważnym i myślą spokojną
Cierpliwie mękę przyjęli.
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4 Jakże wysłowić wspaniałą nagrodę
Przygotowaną przez Ciebie dla świętych?
Krew ich przelana jaśnieje purpurą,
Na czołach wieniec laurowy!
5 Boże Najwyższy i w Trójcy Jedyny,
Prosimy Ciebie o win przebaczenie,
Abyśmy mogli w pokoju i szczęściu
Wychwalać Twe miłosierdzie. Amen.
0 męczennicach:

1 Z wielkim zapałem śpiewajmy radośnie
O męczennicach tak pełnych zasługi,
Bo samo serce przynagla, by sławić
Zwycięstwo ducha nad ciałem.
r
2 Świat je ze wzgardą odrzucił od siebie,
Choć sam był chwastem bezpłodnym i suchym;
Także i one wzgardziły nim mężnie
Za Tobą idąc, o Chryste!
3 Kiedy dla Ciebie znosiły udręki,
Nie było słychać szemrania ni skargi;
Z sercem odważnym i myślą spokojną
Cierpliwie mękę przyjęły.
4 Jakże wysłowić wspaniałą nagrodę
Przygotowaną przez Ciebie dla świętych?
Krew ich przelana jaśnieje purpurą,
Na czołach wieniec laurowy!
5 Boże Najwyższy i w Trójcy Jedyny,
Prosimy Ciebie o win przebaczenie,
Abyśmy mogli w pokoju i szczęściu
Wychwalać Twe miłosierdzie. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Ciała świętych spoczywają w pokoju, * a pamięć
o nich żyje na wieki. (O. W. Alleluja.)
Psalm 116 A
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
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Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, f
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
„Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Ant. Ciała świętych spoczywają w pokoju, / a pamięć
0 nich żyje na wieki. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Ujrzałem dusze zabitych dla słowa Bożego *
1 dla świadectwa, jakie złożyli. (O. W. Alleluja.)
Psalm 116 B
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

II Nieszpory

1593

Tyś rozerwał moje kajdany, f
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Ant. Ujrzałem dusze zabitych dla słowa Bożego / i dla
świadectwa, jakie złożyli. (O. W. Alleluja.)
3
ant. Oto są święci, * którzy ze względu na pry
mierze z Bogiem / wydali swe ciała na mękę, / a swoje
szaty opłukali we krwi Baranka. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity f
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity f
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Ant. Oto są święci, / którzy ze względu na przymierze
z Bogiem / wydali swe ciała na mękę, / a swoje szaty
opłukali we krwi Baranka. (O. W. Alleluja.)

Wielki Post
1 P 4, 13-14
Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień
Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy obja

C zy tan ie
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wieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli
złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem
Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
R esponso rium

k ró tk ie

Radujcie się w Panu * I cieszcie się, sprawiedliwi,
w. Radujcie się. K. Weselcie się, wszyscy prawego serca,
w. 1 cieszcie się. K. Chwała Ojcu. w. Radujcie się.
Ant. do pieśni Maryi W niebie się radują święci, * któ
rzy poszli w ślady Chrystusa, / przelali swoją krew z miłości
do Niego, / dlatego z Chrystusem królować będą na wieki.
K.

Okres Wielkanocny
Ap 7, 14-17
To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed
tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie
i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad
nimi. Nic będą już łaknąć ani nic będą już pragnąć, i nie
porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie
Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do
źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
C zy t a n ie

R esponso rium

krótkie

Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Boga. *
Alleluja, alleluja, w . Zajaśnieją. K. Radować się będą
wszyscy prawego serca. w . Alleluja, alleluja. K. Chwała
Ojcu. w. Zajaśnieją.
Ant. do pieśni Maryi Radujcie się, święci, * przed
obliczem Baranka, / od początku świata przygotowane
jest dla was królestwo. / Alleluja.
K.

P rośby

Wspominając godzinę, w której Król męczenników ofia
rował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za
nas na krzyżu, składajmy Mu dziękczynienie i wołajmy:

II Nieszpory
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Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Zbawicielu, bo aż do końca nas um iło
wałeś; Ty jesteś źródłem i wzorem wszelkiego mę
czeństwa:

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkich grzeszników p o 
kutujących wezwałeś do nagrody życia wiecznego:
—

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew N ow e
go i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów
i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze:

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym dzięki
Twej łasce wytrwaliśmy w wierze:
—

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Wysławiamy Cię, Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci
złączyłeś z T obą w tajemnicy swojej śmierci:

Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Ojcze nasz.
M odlitw a
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O wielu męczennikach w Wielkim Poście:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś świętym N.
i N. udział w męce Chrystusa, t wspomóż swoją łaską
naszą słabość, * abyśmy naśladując męczenników, którzy
nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię
naszym życiem. Przez naszego Pana.
Albo:

Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem m odli
twę świętych m ęczenników N. i N., którzy za nami
orędują, * i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy.
Przez naszego Pana.
O wielu męczennikach w Okresie Wielkanocnym:

Boże, Ty dajesz moc słabym i stałość wierzącym, t za
wstawiennictwem świętych męczenników N. i N. spraw,

1596

Teksty wspólne o wielu męczennikach

abyśmy jak oni uczestniczyli w męce i zmartwychwstaniu
Twojego Syna * i razem z nimi osiągnęli wieczną radość.
Przez naszego Pana.
Albo:

Panie, nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pełen
chwały dzień świętych męczenników N . i N ., | którzy
dzięki Twojej łasce wyznali wiarę w śmierć i zmartwych
wstanie Twojego Syna * i za tę wiarę przelali krew swoją.
Przez naszego Pana.
O dziewicach męczennicach:

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia
świętych N . i N ., które zostawiły nam świetlany przy
kład czystości i męstwa, * niech ich zasługi wyjednają
nam łaskę wierności Chrystusowi. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszy
stkie wieki wieków.
O kobietach męczennicach:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, t
od Ciebie święte N . i N. otrzymały siłę do zniesienia
męczeństwa, * niech wszystkim, którzy się radują ich
chwałą, zawsze wypraszają łaskę do przezwyciężania po
kus. Przez naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE O JEDNYM MĘCZENNIKU
LUB O JEDNEJ MĘCZENNICY
I NIESZPORY
H YM N jak w

II

Nieszporach, s. 1616.

P s a l m o d ia

1 ant. Kto Mnie wyzna przed ludźmi, * tego i Ja
wyznam przed moim Ojcem. (O. W. Alleluja.)
Psalm 118
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, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
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, f
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
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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, t
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.
Ant. Kto Mnie wyzna przed ludźmi, / tego i Ja
wyznam przed moim Ojcem. (O. W. Alleluja.)
2
ant. Kto idzie za Mną, * nie chodzi w ciemo
ściach, / lecz będzie miał światło życia. (O. W. Alleluja.)

II
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.

/ Nieszpory
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Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Ant. Kto idzie za Mną, / nie chodzi w ciemnościach, /
lecz będzie miał światło życia. (O. W. Alleluja.)
3
ant. Jak obfitują w nas cierpienia Chrystusa, * ak
też przez Niego wielkiej doznajemy pociechy. (O. W.
Alleluja.)

Pieśń

1 P 2, 21-24

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.
Ant. Jak obfitują w nas cierpienia Chrystusa, / tak też
przez Niego wielkiej doznajemy pociechy. (O. W. Alleluja.)

Wielki Post
C zy tan ie

Rz 8, 35. 37-39

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość,
niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym od
nosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiło
wał. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anioło
wie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przy
szłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakie
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kolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości
Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W dniu męczennika:
R esponsorium krótkie

Czcią i chwałą * Uwieńczyłeś go, Panie. W. Czcią.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich.
Uwieńczyłeś. K. Chwała Ojcu. w . Czcią.

K.
K.
W.

Ant. do pieśni Maryi Oto święty, * który aż do śmierci
walczył w obronie prawa Bożego; / nie bał się gróźb
prześladowców, / bo Chrystus był jego mocą.
W dniu męczennicy:
R esponsorium krótkie

Bóg j ą wybrał * I bardzo umiłował. W. Bóg. K. Dał
jej zamieszkać w swoim przybytku, w . I bardzo. K. Chwa
ła Ojcu. W. Bóg.
K.

Ant. do pieśni Maryi Oto święta, * która nie bała się
gróźb prześladowców, / bo Chrystus był jej mocą i źró
dłem męstwa, / On jest jej światłem na wieki.

Okres Wielkanocny
C zytanie

Ap 3, 10-12

Ponieważ wytrwale zachowałeś moje słowo i Ja cię
zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar
zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyj
dę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie
zabrał. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga moje
go i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga
mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeru
zalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
R esponsorium krótkie

Święci i sprawiedliwi, weselcie się w Panu. * Allelu
ja, alleluja. W. Święci. K. Bóg was wybrał na swoje dzie
dzictwo. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Święci.
K.
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Ant. do pieśni Maryi Światłość wiekuista * będzie
świecić Twoim świętym, Panie, / przez całą wieczność. /
Alleluja.
PROŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s. 1621.
WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla męczenników. (O. W.
Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
GODZINA CZYTAŃ

H ymn
O męczenniku:
1 Pobłogosław, męczenniku,
Dzień radosny twego święta,
W którym krew przelałeś mężnie,
By otrzymać wieniec chwały;
2 Dzień zwycięstwa nad ciemnością
I nad katem, i sędziami,
Dzień spotkania z twoim Panem,
Który niebo ci otworzył.
3 O niezłomny świadku prawdy
Przyrównany do aniołów,
Pośród nich jaśniejesz w szacie,
Którą własną krwią spłukałeś.
4 Kiedy stoisz przed Chrystusem,
Chciej za nami orędować:
Niech od grzechów uwolnieni
Dostąpimy miłosierdzia.
5 Bogu w Trójcy Jedynemu
Cześć, majestat i podzięka
Za to, że wywyższył ciebie
I obdarzył wieczną chwałą. Amen.

51 LG II
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O dziewicy męczennicy:
1 O Chryste, kwiecie czystości,
Wielbimy Ciebie pieśniami,
Bo dziś wsławiłeś dziewicę
Chwalebną palmą męczeństwa.
2 Roztropna, mężna i mądra,
Odważnie wiarę wyznała,
Dla Ciebie duszą niezłomną
Przyjęła ciała udrękę.
3 Bogata w dary Twej łaski
Wzgardziła władcą ciemności,
By odrodzona cierpieniem,
Posiadła wieczną nagrodę.
4 Przez jej zasługi prosimy,
Byś dał nam udział w jej szczęściu
I karmił nas owocami
Twej własnej męki na krzyżu.
5 O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat będzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.
O kobiecie męczennicy:
1 Pobłogosław, męczennico,
Dzień radosny twego święta,
W którym krew przelałaś mężnie,
By otrzymać wieniec chwały;
2 Dzień zwycięstwa nad ciemnością
I nad katem, i sędziami,
Dzień spotkania z twoim Panem,
Który niebo ci otworzył.
3 O niezłomna wśród katuszy,
Przyrównana do aniołów,
Pośród nich jaśniejesz w szacie,
Którą własną krwią spłukałaś.
4 Kiedy stoisz przed Chrystusem,
Chciej za nami orędować:
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Niech od grzechów uwolnieni
Dostąpimy miłosierdzia.
5 Bogu w Trójcy Jedynemu
Cześć, majestat i podzięka
Za to, że wywyższył ciebie
I obdarzył wieczną chwałą. Amen.
Psa lm o d ia

1 ant. Ze względu na Mnie wszyscy was znienawidzą, *
lecz kto wytrwa do końca, / ten będzie zbawiony. (O. W.
Alleluja.)
Psalm 2
Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi |
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi:
„Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!”
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
„Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej górze mojej”.
Wyrok Pański ogłoszę: t
On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w posiadanie Twoje.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, *
skruszysz ich jak gliniane naczynie”.
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie się, sędziowie ziemi:
Służcie Panu z bojaźnią, *
z drżeniem całujcie Mu stopy,
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Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę
zagłady, f
gdyż gniew Jego prędko wybucha. *
Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.
Ant. Ze względu na Mnie wszyscy was znienawidzą, /
lecz kto wytrwa do końca, / ten będzie zbawiony. (O. W.
Alleluja.)
2 ant. Cierpień tego życia * nie można stawiać na
równi z przyszłą chwałą, / która się w nas objawi. (O. W.
Alleluja.)
Psalm 11
Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: *
„Niby ptak uleć w górę”?
Bo oto grzesznicy łuk napinają t
i na cięciwę kładą strzałę, *
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszników, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Ant. Cierpień tego życia nie można stawiać na równi
z przyszłą chwałą, / która się w nas objawi. (O. W. Al
leluja.)
3 ant. Pan wypróbował wybranych jak złoto w tyglu *
i przyjął ich jak całopalną ofiarę. (O. W. Alleluja.)
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Psalm 17
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, t
usłysz me wołanie, *
wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłildnych.
Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie; *
Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, +
i doświadczał mnie ogniem, *
nieprawości we mnie nie znajdziesz.
Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, *
według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa.
Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, *
nie zachwiały się moje stopy.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. *
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, *
Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem pod
Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, *
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
Zamykają swe nieczułe serca, *
ich usta przemawiają butnie.
Okrążają mnie teraz ich kroki, *
śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię.
Są jak lew dyszący za zdobyczą, *
jak młody lew zaczajony w zasadzce.
Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, *
swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika,
A Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi. *
których udziałem jest to życie.
Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, t
synowie ich jedzą do syta, *
a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.
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Ant. Pan wypróbował wybranych jak złoto w tyglu /
i przyjął ich jak całopalną ofiarę. (O. W. Alleluja.)
K . Ogarnęły mnie ucisk i cierpienie. (O. W. Alleluja.)

w. Lecz rozważam, Panie, Twoje przykazania. (O. W.
Alleluja.)
1 C z y t a n ie
Wielki Post:

Z Księgi Mądrości Syracha

51, 1-12

Dziękczynienie za wybawienie z udręki
Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Cie
bie, Boga, Zbawiciela mego.
Wychwalać chcę imię Twoje, ponieważ podporą i po
mocnikiem stałeś się dla mnie. Ochroniłeś ciało moje od
zguby, od sieci oszczerczego języka i od warg wypowiada
jących kłamstwo; a wobec przeciwników stałeś się pomoc
nikiem i wybawiłeś mię, według wielkości miłosierdzia
i Twego imienia, od pokąsania przez tych, co są gotowi
mnie połknąć, od ręki szukających mej duszy, z wielu
utrapień, jakich doznałem, od uduszenia w ogniu, który
mnie otacza, i z środka ognia, który nic ja zapaliłem,
z głębokich wnętrzności Szeolu, od języka nieczystego i od
słowa kłamliwego, od oszczerstwa języka przewrotnego
wobec króla.
Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci, a życie moje
było blisko Szeolu, na dole. Ze wszystkich stron otoczyli
mnie i nie znalazłem wspomożyciela, rozglądałem się za
pomocą od ludzi, ale nie przyszła.
Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie,
i na dzieła Twoje, te od wieków - że wybawiasz tych,
którzy cierpliwie czekają na Ciebie, i wyzwalasz ich z rę
ki nieprzyjaciół. Podniosłem z ziemi mój głos błagalny i
prosiłem o uwolnienie od śmierci. Wzywałem Pana: „Oj
cem moim jesteś i mocarzem, który mnie wyzwoli. Nie
opuszczaj w dniach udręki, a w czasie przewagi pysznych
bez pomocy! Wychwalać będę bez przerwy Twoje imię
i opiewać je będę w uwielbieniu”.
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I prośba moja została wysłuchana. Wybawiłeś mnie
bowiem z zagłady i wyrwałeś z przygody złowrogiej.
Dlatego będę Cię wielbił i wychwalał, i błogosławił imie
niu Pańskiemu.
R f.SPONSORIUM

Syr 51, 1. 2; Ps 31, 8

w. Chcę wychwalać imię Twoje, Panie, * Ponieważ
stałeś się dla mnie podporą i pomocnikiem.
K. Weselę się i cieszę z Twego miłosierdzia, w. Po
nieważ.
Okres Wielkanocny:

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła

7, 9-17

Widzenie wielkiego tłumu wybranych
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt
policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów
i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem
donośnym tak wołają: „Zbawienie u Boga naszego, Z a 
siadającego na tronie i u Baranka” .
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców,
i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem,
i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławień
stwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc,
i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen".
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
„Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli?”
I powiedziałem do niego: „Panie, Ty wiesz". I rzekł
do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dla
tego są przed tronem Boga i w jego świątyni cześć Mu
oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie roz
ciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą
już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo
paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze
Bóg z ich oczu” .
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R esponsorium

A p 2, 10. 11; Syr 4, 28

w. Bądź wierny aż do śmierci, f a dam ci wieniec ży
cia. * Zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody. /
Alleluja.
K. Aż do śmierci idź w zapasy o prawdę, a Pan Bóg
będzie walczył o ciebie, w. Zwycięzcy.
II C z y t a n i e

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 329, Na uroczystość męczenników)
Śmierć męczenników zapłacona śmiercią Chrystusa
Dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników,
którymi Kościół rozkwita na każdym miejscu, przekonu
jemy się naocznie o prawdziwości śpiewanych słów: „Cen
na jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”. Albowiem
cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu
Tego, dla którego została poniesiona.
Ale zapłatą wszystkich tamtych śmierci jest śmierć
Chrystusa. Jakże wiele śmierci nabył swoją śmiercią Ten,
który gdyby był nie umarł, ziarno pszeniczne nie dozna
łoby pomnożenia. Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane
w obliczu zbliżającej się męki, to jest naszego odkupienia:
„Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi owoc
obfity”.
Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany;
tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas: kiedy
włócznia prześladowcy otwarła Jego bok, spłynęło stam
tąd wyrównanie za cały świat.
Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy. Wiara
męczenników została udowodniona: świadectwem jest
krew. Oddali to, czym ich obdarowano, i w ten sposób
wypełnili słowa świętego Jana: „On oddał za nas swoje
życie. My także winniśmy oddać życie za braci”.
Mówi Pismo: „Gdy z możnym do stołu zasiądziesz,
pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i ty masz tyle
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przygotow ać” . Jakże niezwykły to stół, przy którym sam
gospodarz staje się pokarm em . N ikt siebie nie daje za
pokarm ; czyni tak jedynie Chrystus. Zrozumieli męczen
nicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym.
Lecz jakże mogliby odpłacić, gdyby Ten, który dał
pierwszy nie udzielił im, z czego mogliby odpłacić? D late
go cóż jeszcze zaleca nam psalm, w którym śpiewaliśmy:
„Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych?”
Zastanow ił się człowiek, jak wiele otrzym ał od Boga.
Zobaczył ogrom łaski W szechmocnego, który go stw o
rzył, który zagubionego odszukał, który odnalezionem u
darow ał, który osłabionego w walce podtrzym ał, chwie
jącem u się nie ujął wsparcia, który zwycięzcę uwieńczył
i sam dał siebie w nagrodę. Rozważył to wszystko czło
wiek i głośno zawołał: „Cóż oddam Panu za wszystko, co
mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia” .
Cóż to za kielich? Jest nim gorzki, ale zbawienny
kielich męki: kielich, którego chory lękałby się dotknąć,
gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz. O tym właśnie
kielichu słyszymy z ust Chrystusa: „Ojcze, jeśli możliwe,
oddal ode mnie ten kielich” .
O
tym samym kielichu mówili męczennicy: „Podnisę
kielich zbaw ienia i wezwę imienia P a n a ” . A czy nie
obawiasz się, że zawiedziesz? Nie zawiodę, odpow iada.
A czemuż to? Ponieważ „wezwę imienia P a n a ” . Jakże
mogliby zwyciężać męczennicy, gdyby nie zwyciężał
w nich Ten, który powiedział: „Radujcie się, bo zwycię
żyłem świat” . Sam W ładca niebios kierował ich myślą
i słowem, przez nich zwyciężył na ziemi szatana, a w nie
bie dał im wieniec chwały. Błogosławieni, którzy w ten
sposób wypili kielich. Minęły cierpienia, a nadszedł czas
chwały.
Rozważcie to, ukochani; sercem i umysłem pojmujcie,
co niewidoczne dla oczu, a pamiętajcie, że „cenna jest
w oczach P ana śmierć Jego świętych” .
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R esponsorium

2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8-10

W dobrych zawodach wystąpiłem, t bieg ukończy
łem, wiarę zachowałem. * Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości. (O. W. Alleluja.)
K. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą
wartość poznania Chrystusa i udziału w Jego cierpie
niach; mam nadzieję, że upodabniając się do Jego śmierci
dojdę do zmartwychwstania. W. Na ostatek.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
W.

JUTRZNIA

H ymn
O męczenniku:
1 Męczenniku, któryś poszedł
Siadem Słowa Wcielonego,
Zwyciężyłeś swoich wrogów
I radujesz się wiecznością.
2 Mocą daną ci przez Pana
Obmyj nasze serca z grzechów,
Oddal gorycz zniechęcenia
I powstrzymaj zło grożące.
3 Już opadły z ciebie więzy
Krępujące twoje ciało;
Spraw, niech miłość Chrystusowa
Z kajdan świata nas wyzwoli.
4 Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem, dawcą pocieszenia;
Wieczna cześć niech będzie Bogu,
Który cię nagrodził w niebie. Amen.
O dziewicy męczennicy:
1 O Chryste, źródło czystości
I dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty,
Więc przez nich przyjmij te modły.

Jutrznia

2 Sławimy dzisiaj z radością
Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę
Podwójną cieszy się chwałą.
3 Przez mężne wiary wyznanie
Złożyła z życia ofiarę
I cierpiąc ciała katusze
Oddała ducha w Twe ręce.
4 Przykładem odtąd się stała,
Jak lęk zwyciężać należy
1 gardzić świata ponętą,
By pełnię wiary osiągnąć.
5 Niech jej przyczyna za nami
Wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności
I Twojej łasce nas podda.
6 O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat będzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.
O kobiecie męczennicy:
1 Boże pokoju i łaski,
Wesela, szczęścia i prawdy,
Tylko Ty sam jesteś światłem
Każdego serca ludzkiego.
2 Mimo że mrok nas otacza
I łudzi świat pozorami,
W Twojej jasności idziemy
Do bramy życia wiecznego.
3 Tę, którą dziś wspominamy,
Powiodłeś drogą cierpienia,
Aby ukazać w jej męce
Potęgę swojej miłości.
4 Pełna radosnej nadziei
I wiary w Ciebie, Wszechmocny,
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Śmiercią wyznała przed ludźmi,
Że jesteś dobrem najwyższym.
5 Bądź pochwalony na wieki,
Jedyny w Trójcy Najświętszej,
Panie, co dajesz odwagę
W ostatniej próbie wierności. Amen.
1 ant. Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.
2 ant. Męczennicy Pańscy, * błogosławcie Pana na
wieki. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Pan mówi: * Zwycięzcę uczynię filarem w
mojej świątyni. (O. W. Alleluja.)

Wielki Post
C zytanie
2 Kor 1, 3-5
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu,
byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek
udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem
obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej do
znajemy przez Chrystusa pociechy.
R esponsorium krótkie
K. Pan jest moją mocą * I moją chwałą. W. Pan. K. On
stał się moim zbawieniem, w. I moją chwałą. K. Chwała
Ojcu. w. Pan.
Ant. do pieśni Zachariasza Kto nienawidzi swojego
życia na tym świecie, * zachowa je na życie wieczne.
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Okres Wielkanocny
1 J 5, 3-5

C zy t a n ie

M iłość względem Boga polega na spełnianiu Jego
przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A
kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest
Synem Bożym?
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

R adość wiekuista oprom ienia ich głowy. * Alleluja,
alleluja. W. Radość. K. Będą się cieszyć i weselić. W. Al
leluja, alleluja. K. C hw ała Ojcu. w. Radość.
k.

Ant. do pieśni Z achariasza Cieszcie się i weselcie,
wszyscy święci, * albowiem wasza nagroda wielka jest w
niebie. / Alleluja.
Prośby

Przez męczenników, którzy ponieśli śmierć dla słowa
Bożego, wysławiajmy naszego Zbawiciela, wiernego
Świadka, i wołajmy do Niego:

Zdobyłeś nas Bogu za cenę krwi swojej.
Przez Twoich męczenników, którzy dobrowolnie śmierć
ponieśli dając świadectwo wierze,
obdarz nas, Panie, prawdziwą wolnością ducha.
Przez Twoich męczenników, którzy przelaną krwią p o 
twierdzili swoje wyznanie wiary,
daj, abyśmy zawsze zachowywali nienaruszoną wiarę.
Przez Twoich męczenników, którzy przyjmując krzyż,
poszli Twoimi śladami,
spraw, Panie, abyśmy mężnie znosili utrapienia życia.
Przez Twoich męczenników, którzy obmyli swe szaty we
krwi Baranka,
daj, Panie, abyśmy pokonali zasadzki ciała i świata.
Ojcze nasz.
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Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O jednym męczenniku w Wielkim Poście:
Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień
zwycięstwa Twojego męczennika N., któremu dałeś nie
ugiętą stałość w cierpieniach, f otocz nas swoją opieką *
i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana.
Albo:
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą świę
ty N. aż do śmierci walczył w obronie wiary, t spraw za
jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cier
pliwie znosili wszelkie przeciwności * i ze wszystkich sił
dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez
naszego Pana.
O jednym męczenniku w Okresie Wielkanocnym:
Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła
dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu N., który
upodobnił się do Chrystusa w Jego męce i śmierci, |
spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, * osiągnęli
radość wieczną. Przez naszego Pana.
Albo:
Boże, Ty dałeś świętemu N. moc do naśladowania
naszego Zbawiciela w Jego męce, f wysławiamy Twoją
potęgę i pokornie Cię prosimy, * abyś za wstawiennic
twem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi.
Przez naszego Pana.
O dziewicy męczennicy:
Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia
świętej N., która zostawiła świetlany przykład czystości
i męstwa, * niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wier
ności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
O kobiecie męczennicy:
Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, t
od Ciebie święta N. otrzymała siłę do zniesienia męczeń

Modlitwa w ciągu dnia
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stwa, * niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą,
zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez
naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA

Modlitwa przedpołudniowa
Ant. Pan dał m u (jej) zwycięstwo w ciężkim boju, *
aby się okazało, / że miłość jest potężniejsza od wszyst
kiego. (O. W. Alleluja.)
C zy ta n ie

Wielki Post:

1 P 5, 10-11

Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecz
nej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie,
sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu
chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Okres Wielkanocny:

A p 2, 10

Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. O to
diabeł m a niektórych spośród was wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk
przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci
wieniec życia.
K . Odział go (ją) Pan szatą radości. (O. W. Alleluja.)
W. I włożył m u (jej) na głowę w spaniałą koronę.

(O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa
Ant. Pan go (ją) ozdobił wieńcem sprawiedliwości *
i dał mu (jej) święte imię pełne chwały. (O. W. Alleluja.)
C zy ta n ie

Wielki Post:

Jk 1, 12

Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy
bowiem zostanie p oddany próbie, otrzym a wieniec życia,
obiecany przez P an a tym, którzy G o miłują.
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Okres Wielkanocny:

Ap 3, 21

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak
i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
K . W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał.
(O. W. Alleluja.)
w. Cóż może uczynić mi człowiek? (O. W. Alleluja.)

Modlitwa popołudniowa
Ant. Szli i płakali * niosąc ziarno na zasiew. (O. W.
Alleluja.)
C zytanie

Wielki Post:
Mdr 3, 1-2 a. 3b
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie
ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, oni zaś
trwają w pokoju.
Okres Wielkanocny:

Ap 19, 7ab. 9b

Weselmy się i radujmy, i dajmy Bogu chwałę, bo
nadeszły Gody Baranka. Błogosławieni, którzy są wez
wani na ucztę Godów Baranka.
K . Powrócą z radością. (O. W. Alleluja.)
w. Niosąc swoje snopy. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.
II N I E S Z P O R Y
H ymn

O męczenniku:
1 Boże, najwyższa nagrodo
I szczęście Twych bojowników,
Skrusz naszych grzechów kajdany,
Gdy męczennika sławimy.
2 Przyznał się mężnie do wiary,
Co w jego sercu płonęła,
Kiedy zaś krew swoją przelał,
Podobny stał się do Mistrza.

II Nieszpory
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3 Niczym dlań były rozkosze
I złudne świata radości;
Idąc odważnie na mękę,
O trzym ał wieczną zapłatę.
4 Jego modlitwa za nami
Niech to wyjedna u Ciebie,
Abyś nas w niebie obdarzył
Weselem swoich wybranych.
5 Tobie, wszechmocny nasz Panie,
Coś w Trójcy jednym jest Bogiem,
Cześć, uwielbienie i chwała
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.
O dziewicy męczennicy:

1 Synu Dziewicy i Stwórco swej M atki,
Zrodzony przez N ią w nietkniętej czystości,
Usłysz te hymny śpiewane ku chwale
Mężnej dziewicy.
2 Tobie oddana, już niebem się cieszy
Za panow anie nad swoją słabością;
Ciebie wyznając przez ciała męczeństwo
Świat zwyciężyła.
3 Pełna odwagi, choć śmierci nie pragnąc,
Przyjęła mękę i liczne cierpienia;
Krew swą przelała, by mogła osiągnąć
Pokój wieczności.
4 Boże wszechmocny, przez jej wstawiennictwo
Uwolnij grzesznych od kary za winy,
Abyśmy mogli wysławiać Cię zawsze
Sercem radosnym . Amen.
0 kobiecie męczennicy - jak w Godzinie czytań, s. 1602.
Ps a l m o d ia

1 ant. Jeśli kto chce pójść za M ną, * niech się zaprze
samego siebie; / niech weźmie krzyż swój / i niech Mnie
naśladuje. (O. W. Alleluja.)
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Psalm 116 A
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci, |
dosięgły mnie pęta Otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
„Panie, ratuj moje życie!”
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Wróć, duszo moja, do swego spokoju, *
bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Ant. Jeśli kto chce pójść za Mną, / niech się zaprze
samego siebie; / niech weźmie krzyż swój / i niech Mnie
naśladuje. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Jeśli ktoś Mi służy, * uczci go mój Ojciec,/ który
jest w niebie. (O. W. Alleluja.)
Psalm 116 B
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

II Nieszpory
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Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
0 Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, f
Tobie złożę ofiarę pochw alną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego dom u, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Ant. Jeśli ktoś Mi służy, / uczci go mój Ojciec, / który
jest w niebie. (O. W. Alleluja.)
ant. Kto straci swe życie z mego powodu, * znajzie
3
je w wieczności. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

A p 4, 11; 5, 9. 10. 12

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
Godzien jesteś wziąć księgę *
1 otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity |
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanam i dla naszego Boga, *
i będą panow ać na ziemi.
G odzien jest Baranek zabity f
wziąć potęgę, moc, m ądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Ant. K to straci swe życie z mego pow odu, / znajdzie je
w wieczności. (O. W. Alleluja.)
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Wielki Post
C z y ta n ie

1 P 4, 13-14

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień
Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy obja
wieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli
złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem
Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.
R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Tyś nas doświadczył, Boże, * Lecz wyprowadziłeś
nas na wolność, w. Tyś nas doświadczył, Boże. K. Podda
łeś próbie ognia, jak się bada srebro, w. Lecz wyprowa
dziłeś. K. Chwała Ojcu. w. Tyś nas doświadczył, Boże.
K.

Ant. do pieśni Maryi Mieszkaniem świętych jest kró
lestwo niebieskie * i tam mają odpoczynek wieczny.

Okres Wielkanocny
C zy t a n ie

A p 7, 14-17

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali
swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed
tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie
i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad
nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie
porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie
Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do
źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
R e spo n so r iu m

k r ó tk ie

Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Boga. *
Alleluja, alleluja, w. Zajaśnieją. K. Radować się będą
wszyscy prawego serca. w. Alleluja, alleluja. K. Chwała
Ojcu. w. Zajaśnieją.
K.

Ant. do pieśni Maryi Jeżeli ziarno pszenicy * wpadłszy
w ziemię nie obumrze, / zostanie tylko samo, / ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity. / Alleluja.
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P rośby
Wspominając godzinę, w której Król męczenników ofia
rował swe życie na Ostatniej Wieczerzy i oddał je za
nas na krzyżu, składajmy Mu dziękczynienie i wołajmy:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Zbawicielu, bo aż do końca nas
umiłowałeś; Ty jesteś źródłem i wzorem wszelkiego
męczeństwa:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkich grzeszników
pokutujących wezwałeś do nagrody życia wiecznego:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew Nowe
go i Wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów
i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Panie, bo w dniu dzisiejszym dzięki
Twej łasce wytrwaliśmy w wierze:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Wysławiamy Cię, Panie, bo dzisiaj wielu naszych braci
złączyłeś z Tobą w tajemnicy swojej śmierci:
Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O jednym męczenniku w Wielkim Poście:
Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień
zwycięstwa Twojego męczennika N., któremu dałeś nie
ugiętą stałość w cierpieniach, f otocz nas swoją opieką
i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana.
Albo:
Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą świę
ty N. aż do śmierci walczył w obronie wiary, | spraw za
jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cier
pliwie znosili wszelkie przeciwności * i ze wszystkich sił
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dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez
naszego Pana.
O jednym męczenniku w Okresie Wielkanocnym:
Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła
dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu N., który
upodobnił się do Chrystusa w Jego męce i śmierci, |
spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, * osiągnęli
radość wieczną. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, Ty dałeś świętemu N. moc do naśladowania
naszego Zbawiciela w Jego męce, t wysławiamy Twoją
potęgę i pokornie Cię prosimy, * abyś za wstawiennic
twem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi.
Przez naszego Pana.
O dziewicy męczennicy:
Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia
świętej N , która zostawiła świetlany przykład czystości
i męstwa, * niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wier
ności Chrystusowi. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
O kobiecie męczennicy:
Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, t
od Ciebie święta N. otrzymała siłę do zniesienia męczeń
stwa, * niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą,
zawsze wyprasza łaskę do przezwyciężania pokus. Przez
naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE O PASTERZACH
I NIESZPORY
HYMN jak w II Nieszporach, s. 1648 lub 1649.
Ps a l m o d i a

ant. Dam wam pasterzy według mego serca, *by
1
was prowadzili rozsądnie i roztropnie. (O. W. Alleluja.)
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
K to jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w dom u *
jak o matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Dam wam pasterzy według mego serca, / by was
prowadzili rozsądnie i roztropnie. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Ja sam będę pasł moje owce; * zagubioną
odszukam , / zabłąkaną sprowadzę z powrotem . (O. W.
Alleluja.)
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana; t
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
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Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, f
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, t
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Ant. Ja sam będę pasł moje owce; / zagubioną od
szukam, / zabłąkaną sprowadzę z powrotem. (O. W.
Alleluja.)
3 ant. Dobry pasterz * oddaje swe życie za owce swje. (.
W. Alleluja.)
Pieśń

Ef 1,3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,

I Nieszpory
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Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, f
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, |
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Dobry pasterz oddaje swe życie za owce swoje.
(O. W. Alleluja.)
P 5, 1-4
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również
starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz
uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymu
sem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na
niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy
ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy
zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący
wieniec chwały.
C z y t a n ie

1

R esponsorium krótkie

Wielki Post:
K. Kapłani Pańscy, * Błogosławcie Pana. W. Kapłani.
K. Chwalcie Pana, święci i pokornego serca. W. Błogo
sławcie. K. Chwała Ojcu. w . Kapłani.
Okres Wielkanocny:
K. Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana. * Alleluja, al
leluja. W. Kapłani. K. Chwalcie Pana, święci i pokornego
serca. w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Kapłani.
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Ant. do pieśni Maryi
O papieżu lub biskupie:
Spodobałeś się Panu, kapłanie Najwyższego, * gdyż
byłeś przykładem cnoty / i dobrym pasterzem ludu.
(O. W. Alleluja.)
O kapłanie:
Stałem się wszystkim dla wszystkich, * aby wszystkich
ocalić. (O. W. Alleluja.)
PROŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s. 1653.
WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.
(O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
GODZINA CZYTAŃ

H ymn
O jednym pasterzu:
1 Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła,
Przyjmij więc hołdy składane z radością
W święto pasterza.
O papieżu:
2 Tyś go uczynił następcą Piotrowym
Dając mu władzę nad całą ludzkością,
Aby ją przywiódł do jednej owczarni,
Tobie oddanej.
O biskupie:
2 Tyś go namaścił przez dar swego Ducha,
Aby odważnie wystąpił do boju
Walcząc o prawdę, a lud święty karmił
Twoją nauką.
O kapłanie:
2 Ty go wybrałeś, by służył Ci wiernie
Jako uczestnik Twojego kapłaństwa;

Godzina czytań
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On zaś z miłością otaczał opieką
Lud odkupiony.
3 Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych,
Światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich,
Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich
Tak jak Apostoł.
4 Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi
Świętych pasterzy i dajesz im chwałę,
Pomóż nam dążyć za jego przykładem
Drogą zbawienia.
5 Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny,
Razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym
Cześć, uwielbienie i chwała niech będzie
Teraz i zawsze. Amen.
O wielu pasterzach:
1 Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Świętych pasterzy Twojego Kościoła,
Ciebie samego, Najwyższy Kapłanie,
Wielbimy pieśnią.
2 Tyś ich obdarzył mocą swego Ducha,
Aby ojcami dla wielu się stali,
Własnym przykładem i Boską nauką
Wskazując drogę.
3 Nic nie zdołało zachwiać ich pewności
Wobec Twej prawdy i Twoich obietnic,
Skoro żywili niezłomną nadzieję
Przyszłego szczęścia.
4 Kiedy ich życie kres swój osiągnęło,
Pełne zasługi i pracy dla Ciebie,
Dałeś im pokój w niebiańskiej ojczyźnie
Wśród swych wybranych.
5 Tobie, o Panie, Królu nad królami,
Cześć i majestat niech będzie na wieki;
Całe stworzenie niech śpiewa radośnie
Ku Twojej chwale. Amen.
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P s a l m o d ia

1 ant. Jeśli kto chce być pierwszy, * niech stanie się
sługą / i ostatnim ze wszystkich. (O. W. Alleluja.)
Psalm 21, 2-8. 14
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
1 nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki
i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Ant. Jeśli kto chce być pierwszy, / niech stanie się
sługą / i ostatnim ze wszystkich. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Kiedy się objawi Najwyższy Pasterz, * otrzy
macie niewiędnący wieniec chwały. (O. W. Alleluja.)
Psalm 92
I
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami.
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.

Godzina czytań
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Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny, *
i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Ant. Kiedy się objawi Najwyższy Pasterz, / otrzy
macie niewiędnący wieniec chwały. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Sługo dobry i wierny, * wejdź do radości
twojego Pana. (O. W. Alleluja.)
II
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, |
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, |
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
Ant. Sługo dobry i wierny, / wejdź do radości twojego
Pana. (O. W. Alleluja.)
K. Usłyszysz z ust moich słowo. (O. W. Alleluja.)
w. Które będziesz głosił w moim imieniu. (O. W.
Alleluja.)
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I C zytanie
O papieżu lub biskupie w Wielkim Poście:
Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Tesaloniczan

2, 1-13. 19-20

Pamiętacie o naszych trudach podjętych dla was
Sami wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie
okazało się daremne.
Chociaż ucierpieliśmy i - jak wiecie - doznaliśmy znie
wagi w Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić
Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia. Upo
minanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani nieczystej
pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy
uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak gło
simy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który
bada nasze serca.
Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem
w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą
chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludz
kiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako
apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem,
my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak
matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc
tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nic
tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem
staliście się nam drodzy.
Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Praco
waliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem.
Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteś
cie świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się świę
cie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących.
Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy,
jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w sposób godny
Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyję
liście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je niejako
słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga,
który działa w was wierzących.

1631

Godzina czytań

Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec
chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym,
Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bo
wiem jesteście dla nas chwałą i radością.
RESPONSORIUM

2 T m 4, 7. 8; 1, 12

w. W dobrych zawodach wystąpiłem, f bieg ukończy
łem, wiarę zachowałem; * Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości.
K. Wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem, że mocen
jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. w. Na ostatek.
0 papieżu lub biskupie w Okresie Wielkanocnym:

Z Dziejów Apostolskich

20, 17-36

Upomnienia Pawia do starszych Kościoła efeskiego
W owych dniach Paweł z Miletu posłał do Efezu
1 wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli,
przemówił do nich:
„Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili,
w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą po
korą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z po
wodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchó
rzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem
i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując za
równo Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga
i do wiary w Pana naszego Jezusa.
A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozo
limy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że
czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie
Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię
sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwa
nia, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał
świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze
głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświad
czam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie
uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli
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Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w któ
rym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kie
rowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki dra
pieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych
powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki,
aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pa
miętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przesta
wałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam
was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać
dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej.
Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich
towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracu
jąc trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana
Jezusa, który powiedział: «Więcej szczęścia jest w dawa
niu aniżeli w braniu»” .
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem
ze wszystkimi.
Dz 20, 28; 1 K o r 4, 2
w. Uważajcie na całą owczarnię, f Nad nią Duch
Święty ustanowił was biskupami, * Abyście kierowali
Kościołem Boga, który On nabył krwią swego Syna. /
Alleluja.
K. Od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był
wierny. W. Abyście.

R e s p o n s o r iu m

p o r.

O kapłanie:
Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Tymoteusza
5, 17-22; 6, 10-14
Kapłan, człowiek Boży, występuje do walki
w dobrych zawodach
Umiłowany! Prezbiterzy, którzy dobrze przewodni
czą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, naj
bardziej ci, którzy się trudzą głoszeniem słowa i naucza
niem. Mówi bowiem Pismo: „Nie zawiążesz pyska wołowi

Godzina czytań

1633

młócącemu” oraz: „Godzien jest robotnik zapłaty swo
jej” . Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia,
chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków. Trwa
jących w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby
także i pozostali przejmowali się lękiem. Zaklinam cię
wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów,
abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się
w niczym stronniczością. Na nikogo rąk pośpiesznie nie
wkładaj ani nie bierz udziału w grzechach cudzych! Siebie
samego zachowaj czystym!
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pie
niędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się
z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego ro
dzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożno
ścią, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w
dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do
niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie
wobec wielu świadków.
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko,
i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za
Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskala
ne, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.
Kor 4, 1-2; Prz 20 , 6
W. Niech ludzie nas uważają f za sługi Chrystusa i za
szafarzy tajemnic Bożych. * A od szafarzy już tutaj się
żąda, aby każdy z nich był wierny. (O. W. Alleluja.)
K. Dobrocią swoją chełpi się wielu, lecz męża wier
nego któż znajdzie? w. A od szafarzy.

R e s p o n s o r iu m

1

II C z y t a n i e
O papieżu:

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
(Kazanie 3 w rocznicę wyboru na biskupa, 2-3)
Trwałość Piotr owej opoki
U

II
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Jakkolwiek, Najmilsi, w naszym posługiwaniu słabi
jesteśmy i powolni, nadto przytrzymywani ułomnością
naszej natury nawet wówczas, gdy pragniemy wykonać
coś gorliwie i święcie, to jednak umocnieni nieustanną
łaskawością wszechmogącego i wiecznego Kapłana, który
do nas podobny, a równy Ojcu uniżył swe Bóstwo aż do
człowieczeństwa, człowieczeństwo zaś wyniósł ku wyży
nom Bóstwa, słusznie i święcie radujemy się Jego roz
rządzeniem. A chociaż troskę o owce powierzył wielu
pasterzom, to jednak sam nie przestaje nadal czuwać nad
umiłowaną owczarnią.
Mocą nieustannej i zasadniczej Jego opieki my także
otrzymaliśmy niezawodne wsparcie w apostolskim fun
damencie: moc tego fundamentu, na którym wznosi się
gmach całego Kościoła, nigdy nie słabnie, jakimkolwiek
byłby ciężar spoczywającej na nim świątyni.
Wieczna jest bowiem moc pochwalonej w Księciu Apo
stołów wiary. I tak jak nieustannie trwa to, co Piotr wyznał
w Chrystusie, tak też na zawsze trwa to, co w Piotrze
Chrystus ustanowił. Trwa zatem rozporządzenie wydane
przez Prawdę, a święty Piotr, strzegąc zwierzonej mu trwa
łości skały, nic opuścił nigdy przyjętego steru Kościoła.
On to nad wszystkimi został postawiony. A skoro
nazwany jest skałą, ogłoszony fundamentem, ustanowio
ny klucznikiem królestwa niebieskiego, obdarzony wła
dzą wiązania i rozwiązywania, której rozstrzygnięcia
także w niebie zachowują swą ważność, poprzez misteria
zawarte w samych nazwach zdolni jesteśmy poznać, jak
ścisłą jest jego łączność z Chrystusem.
Obecnie pełniej i doskonalej wykonuje powierzone mu
zadanie, a wszystko, czego wymaga urząd i apostolskie
staranie, spełnia z Tym i w Tym, przez którego został
wyniesiony do chwały.
Jeśli przeto cokolwiek poprawnie wykonamy, słusznie
rozstrzygniemy, jeśli u miłosiernego Boga codziennymi
modlitwami cokolwiek wybłagamy, jest to zasługą i dzie
łem Tego, w którego stolicy trwa nadal ta sama jego
władza i powaga nad wszystkim góruje.
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Taki jest bowiem, Najmilsi, skutek owego natchnio
nego przez Boga Ojca apostolskiego wyznania. Wznosi
się ponad wszelką niepewność ludzkich opinii i otrzy
muje stałość opoki nie zagrożonej jakimikolwiek wstrzą
sami.
Albowiem w całym Kościele Piotr głosi codziennie:
„Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, a wszelki język,
który wyznaje Pana, czerpie naukę płynącą z tego wy
znania.
R e s p o n s o r iu m

w. Rzekł Jezus do Szymona:
ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na
Kościół, * A bramy piekielne go
Alleluja.)
K. Bóg umacnia go na wieki.

M t 16, 18; Ps 48, 9

| J a tobie powiadam,
tej Skale zbuduję mój
nie przemogą. (O. W.
w. A bramy.

0 założycielu miejscowego Kościoła:

Z komentarza św. Hilarego, biskupa, do psalmu sto
dwudziestego siódmego
(nr 7-10)
Pan buduje i otacza opieką swoje miasto
„Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci,
którzy go wznoszą” . „Jesteście świątynią Boga i Duch
Boży w was mieszka” . Taki jest dom i świątynia Boga,
pełen Jego mocy i nauki, taki jest człowiek godzien
przyjąć Pana do serca uświęconego. O nim to powiedział
psalmista: „Święty jest Twój przybytek, godny podziwu
w swej prawości”. Świętość, prawość, wstrzemięźliwość,
te przymioty zdobiące człowieka są świątynią dla Boga.
On sam wznosi tę świątynię. Nie będzie ona trwała,
jeżeli ją wzniosą ręce ludzkie, nie oprze się ona poglądom
tego świata, nie ustrzegą jej próżne nasze trudy i troskli
we starania. W inny sposób trzeba ją budować, inaczej
strzec: nie można kłaść jej podwalin na piaszczystym
1 osypującym się gruncie, lecz należy ją umieścić na
fundamencie proroków i apostołów.
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Tę świątynię trzeba budować z kamieni żywych i oprzeć
ją na kamieniu węgielnym. W nim zespalana wzajemną
więzią ma ona się wznosić i wzrastać na miarę Ciała
Chrystusa i męża doskonałego, a łaski duchowe mają być
jej ozdobą i pięknem. Tak zbudowana przez Boga i na
Jego nauce oparta, nie upadnie. Każdy z nas jest takim
domem Bożym, a wszystkie one razem stanowią owo
błogosławione miasto, którego są ozdobą i wielkością.
Na straży tego miasta Pan czuwa już od wieków:
strzeże On Abrahama w jego wędrówkach, zachowuje
przy życiu Izaaka wydanego na ofiarę, obdarza bogac
twem Jakuba w zamian za jego służbę i wywyższa Józefa
sprzedanego do Egiptu. On tchnął mocą Mojżesza w obli
czu faraona, wybrał Jozuego na przywódcę wojsk Izraela.
On również ustrzegł Dawida wśród grożących mu niebez
pieczeństw, Salomonowi udzielił daru mądrości. On był
z prorokami, wziął do nieba Eliasza, jego następcą usta
nowił Elizeusza; Danielowi przesłał pożywienie, trzech
młodzieńców w piecu ognistym uratował powiewem chłod
nej rosy i towarzyszył im jakby czwarty z nich. On też,
rodząc się z Dziewicy, rozproszył troski Józefa za pośred
nictwem anioła. On na koniec umacniał Maryję, Jana
uczynił swoim poprzednikiem, wybrał apostołów i tak
się modlił do Ojca: „Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim
imieniu. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Two
im imieniu”. On po swojej męce zapewnia nas o nieustan
nej swej opiece, którą nad nami roztacza: „A oto jestem
z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.
On więc nie przestaje strzec owego błogosławionego
i świętego miasta Bożego. Istnieje ono w każdym z nas
i rozprzestrzenia się, gdy będąc wielością, łączymy się
w jedno. Bóg bez przerwy buduje to miasto, i ma ono
wzrastać, aż osiągnie pełną doskonałość. Bo dopóki jest
w budowie, nie jest jeszcze doskonałe, ale rozbudowując
się, nabiera doskonałości, w miarę jak się do niej przy
bliża.
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1 P 2, 4-5; Ps 118, 22

w. Zbliżając się do Tego, t który jest żywym kamie
niem, * Wy również niby żywe kamienie jesteście b u d o 
wani jako duchowa świątynia, / by stanowić święte ka
płaństwo dla składania duchowych ofiar, / przyjemnych
Bogu przez Jezusa Chrystusa. (O. W. Alleluja.)
K. On stał się kamieniem węgielnym, w. Wy również.
0 pasterzu, szczególnie o biskupie:
Kazanie św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe
(Kazanie 1, 2-3)

Szafarz wierny i roztropny
Chrystus Pan pragnąc ukazać szczególne zadanie tych
sług, których postawił nad swoim ludem, powiada: „K tóż
jest owym szafarzem, wiernym i roztropnym, którego Pan
ustanowił nad domownikami swymi, aby wydzielał im
żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa,
którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności” .
Któż jest tym Panem, bracia? Bez wątpienia Chrystus,
który mówił swym uczniom: „Wy Mnie nazywacie N a u 
czycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem” .
A którzy domownikami Jego? Ci właśnie, których Pan
wybawił z rąk wroga i przyjął jako swoją własność. D o 
mownikiem jest święty Kościół powszechny, który z prze
dziwną płodnością rozprzestrzenia się po całej ziemi i chlu
bi odkupieniem drogocenną krwią swego Pana. Bo i sam
Pan powiada: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu słu
żono, lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu” .
On także jest Dobrym Pasterzem, który swe życie
oddał za owce swoje. Owce zatem Dobrego Pasterza są
domownikami Odkupiciela.
Szafarzem zaś któż jest, roztropnym zarazem i wier
nym? Wskazuje nań Paweł Apostoł, kiedy mówi o sobie
1 swych współtowarzyszach: „Niech nas ludzie uważają za
sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy
już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” .
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Aby jednak nikt spośród nas nie sądził, iż tylko
Apostołowie zostali ustanowieni szafarzami, i nie gnuśniał jako sługa leniwy i nierozumny, zaniedbując obo
wiązek duchowego zmagania, tenże sam święty Paweł
Apostoł wskazując, iż także biskupi są szafarzami, powia
da: „Biskup winien być, jako szafarz Boga, człowiekiem
nienagannym”.
Jesteśmy przeto sługami ojca rodziny, szafarzami Pa
na; sami otrzymaliśmy miarę żywności, jaką wam mamy
wydzielać. A jeśli zechcemy dociekać, co oznacza owa
miara żywności, ukaże ją nam znowu święty Paweł Apo
stoł mówiąc: „Każdemu podług miary, jaką Bóg wyzna
czył w wierze”.
To, co Chrystus nazywa miarą żywności, Paweł nazy
wa miarą wiary, abyśmy wiedzieli, iż duchowa żywność
nie jest niczym innym, jak czcigodnym sakramentem
chrześcijańskiej wiary. Tę właśnie miarę żywności dajemy
wam w imieniu Pana zawsze, ilekroć oświeceni darem
łaski, przemawiamy zgodnie z zasadami prawdziwej wia
ry. Wy natomiast otrzymujecie ją od szafarzy Pańskich,
kiedy codziennie słuchacie słowa prawdy głoszonego
przez sługi Boga.
R e s p o n s o r iu m

Mt 25, 21. 20

W. Dobrze, sługo dobry i wierny. |

Byłeś wierny
w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. * Wejdź
do radości twego Pana. (O. W. Alleluja.)
K. Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie
pięć talentów zyskałem, w. Wejdź.
O kapłanie:

Z dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum
ordinis Soboru Watykańskiego II
(rozdz. 3, 12)
Powołanie kapłanów do doskonałości
Przez sakrament kapłaństwa prezbiterzy upodabniają
się do Chrystusa Kapłana, będąc sługami Głowy, by jako
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współpracownicy stanu biskupiego stawiać i budować
całe Jego Ciało, którym jest Kościół. Już w konsekracji
chrztu otrzymali oni, jak wszyscy chrześcijanie, znak i dar
tak wielkiego powołania i łaski, że nawet w słabości
ludzkiej mogą i powinni dążyć do doskonałości według
słów Pana: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
jest Ojciec wasz niebieski”.
Do nabycia zaś tej doskonałości zobowiązani są ka
płani ze szczególnego względu, ponieważ poświęceni Bo
gu nowym sposobem w momencie przyjęcia święceń, stają
się żywymi narzędziami Chrystusa Wiecznego Kapłana,
aby mogli kontynuować przez wieki Jego przedziwne
dzieło, które skutecznością płynącą z wysoka odnowiło
cały rodzaj ludzki. Ponieważ więc każdy kapłan na swój
sposób zastępuje osobę samego Chrystusa, obdarzony jest
też szczególną łaską, aby służąc powierzonym sobie
ludziom i całemu Ludowi Bożemu, mógł łatwiej dążyć do
doskonałości Tego, którego zastępuje, i aby słabość ludz
kiego ciała była uleczona świętością Tego, który stał się
dla nas Najwyższym Kapłanem, „świętym, niewinnym,
nieskalanym, odłączonym od grzeszników”.
Chrystus, którego Ojciec uświęcił, czyli konsekrował,
i posłał na świat, „wydał samego siebie za nas, aby od
kupić nas od wszelkiej nieprawości, i przygotował sobie
na własność lud czysty, gorliwy w pełnieniu dobrych
uczynków”, i tak wszedł przez mękę do swojej chwały.
W podobny sposób i prezbiterzy, namaszczeniem Ducha
Świętego konsekrowani i posłani przez Chrystusa, umar
twiają w sobie uczynki ciała i oddają się całkowicie na
służbę ludzi, dzięki czemu mogą postępować w świętości,
którą zostali obdarzeni w Chrystusie, aż staną się mężami
doskonałymi.
Stąd wykonując posługę Ducha i sprawiedliwości, o ile
będą ulegli Duchowi Chrystusowemu, który ich ożywia
i prowadzi, umacniają się w życiu duchowym. Przez same
bowiem codzienne święte czynności, jak i przez całe swo
je posługiwanie, które wykonują łącząc się z biskupem
i prezbiterami, zmierzają ku doskonałości życia. Sama zaś
r

1640

Teksty wspólne o pasterzach

świętość prezbiterów wnosi wiele do owocnego wypeł
niania ich posługi. Jakkolwiek bowiem łaska Boża może
dokonywać dzieła zbawienia przez niegodnych także sza
farzy, to jednak Bóg woli okazywać swoje cudowne dzieła
w zwykły sposób przez tych, którzy stawszy się bardziej
ulegli poruszeniom i kierownictwu Ducha Świętego, mo
gą, ze względu na swe ścisłe zjednoczenie z Chrystusem
i świętość życia, powiedzieć z Apostołem: „żyję już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus”.
1 Tes 2, 8; Ga 4, 19
w. Będąc pełni życzliwości dla was, f chcieliśmy wam
dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, * Tak
bowiem staliście się nam drodzy. (O. W. Alleluja.)
K. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż
Chrystus w was się ukształtuje, w. Tak bowiem.
R e s p o n s o r iu m

O misjonarzu:

Z dekretu o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes
divinitus Soboru Watykańskiego II
(nr 4-5)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
Pan Jezus, zanim dobrowolnie oddał swe życie za
świat, tak ustanowił
apostolskie posługiwanie oraz przy_
r
rzekł zesłać Ducha Świętego, aby był z Nim zespolony
w dziele zbawienia, które wszędzie i zawsze miało być
uskuteczniane.
Duch Święty przez wszystkie czasy cały Kościół jed
noczy we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite
dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, ożywiając insty
tucje kościelne, jakby ich dusza, i wszczepiając w serca
wiernych tego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam
Chrystus. Niekiedy nawet w sposób widoczny uprzedza
działalność apostolską, tak samo, jak na różny sposób
nieprzerwanie jej towarzyszy i nią kieruje.
Pan Jezus na samym początku „przywołał do siebie
tych, których sam chciał... i ustanowił Dwunastu, aby

Godzina czytań

1641

z Nim przebywali i aby mógł ich wysyłać na głoszenie
nauki” . W ten sposób byli Apostołowie zasiewem nowego
Izraela i równocześnie zaczątkiem nowej hierarchii.
Następnie, kiedy Chrystus raz na zawsze przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie dopełnił w sobie samym ta 
jem nic naszego zbawienia i odnow ienia wszystkiego,
osiągnąwszy jako Pan wszelką władzę na niebie i na ziemi,
zanim został wzięty do nieba, założył swój Kościół jako
sakram ent zbawienia. Apostołów posłał na cały świat,
podobnie jak Jego posłał Ojciec, polecając im: „Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowy
wać wszystko, co wam przykazałem ” . Dlatego na Koście
le spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary i zbawienia
Chrystusowego, na mocy wyraźnego rozkazu, który po
Apostołach odziedziczył stan biskupi, otoczony kapła
nami, razem z Następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem
Kościoła; a także na mocy życia, które Chrystus przeka
zuje swoim członkom.
Posłannictwo więc Kościoła uskutecznia się działal
nością, przez którą Kościół, posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony łaską i miłością D ucha Świętego, staje
się w pełni obecny dla wszystkich ludzi czy narodów, aby
ich doprowadzić do wiary, wolności i pokoju C hrystu
sowego przez przykład życia, głoszenie słowa oraz przez
sakram enty święte i inne środki łaski, tak aby stała dla
nich otworem wolna i pewna droga do pełnego uczest
nictwa w misterium Chrystusa.
R e s p o n s o r iu m

M k 16, 15-16; J 3, 5

w. Idźcie na cały świat f i głoście Ewangelię wszel
kiemu stworzeniu. * K to uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony. (O. W. Alleluja.)
K. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Święte
go, nie może wejść do królestwa Bożego, w. K to uwierzy.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitw a jak w Jutrzni.
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JU T R Z N IA

H ymn
O jednym pasterzu:

1 Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele i szczęście
W królestwie Bożym.
O papieżu:

2 Kiedy zasiadał na tronie Piotrowym,
Owczarni Pańskiej był mistrzem i wodzem;
Wiernym otwierał kluczami Chrystusa
Podwoje niebios.
O biskupie:

2 Przyjął na siebie posługę kapłańską
T stał się mistrzem dla ludu wiernego,
Który roztropnie prowadził ku darom
Wiecznego życia.
O kapłanie:

2 Stał się on mistrzem dla ludu wiernego
Przez własne życie i przykład świętości;
Czysty i prawy, we wszystkim się starał
Podobać Panu.
3 Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Obmyła z winy skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.
4 Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata. Amen.
Albo
O papieżu:

1 Sługo wybrany, Bóg postawił ciebie
Ponad wszystkimi ludami tej ziemi,

Jutrznia
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Włożył w twe usta swoje własne słowa
Jakże płomienne.
2 Byłeś człowiekiem słabym jak o inni,
Pan jednak m ocą napełnił twe serce;
Szedłeś posłusznie tam, gdzie posłał ciebie
W swoim imieniu.
3 K azał ci zwalczać zło i zaślepienie,
Dźwigać z u p ad k u wątpiących i grzesznych,
Głosić naro do m pokój i królestwo
D obrej Nowiny.
4 Święty pasterzu i następco Piotra,
O tw órz nam niebo kluczami Chrystusa,
U każ owczarni tobie powierzonej
Drogę zbawienia.
5 Bogu jednem u w Trójcy Wszechmogącej,
K tóry zbudow ał swój Kościół na Skale,
Chw ała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.
Albo
O biskupie:
1 Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Cześć M u oddając za wiernego sługę,
K tóry jaśnieje na porannym niebie
Jak blask słoneczny.
2 Święty pasterzu, m ądry i pokorny,
Twoje wspomnienie jest otuchą dla nas,
Skoro przez ciebie Bóg ukazał ludziom,
Jak ich miłuje.
3 Wierny Mistrzowi, który cię powołał,
Strzegłeś owczarni powierzonej tobie,
Pragnąc ją oddać czystą i posłuszną
W ram iona Ojca.
4 Pom nóż w nas wiarę, miłość i nadzieję,
Prow adź bezpiecznie drogą odkupienia,
Byśmy po śmierci mogli się weselić
W królestwie życia.

1644

Teksty wspólne o pasterzach

5 Hołd uwielbienia Ojcu i Synowi
Z Duchem płomiennym łaski i pokoju,
Który obdarza Kościół pasterzami
Godnymi chwały. Amen.
Albo
O kapłanie:

1 Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
Moc tajemniczą Twych sakramentów,
Gdy w jego rękach i jego słowach
Jesteś obecny wśród swego ludu.
2 Bo chcesz, by uczta Twojej miłości
Trwała do końca istnienia ziemi,
A Ewangelia była głoszona
Wszystkim narodom i pokoleniom.
3 Zapalasz płomień wiary niezłomnej
W sercach spragnionych zbawienia ludzi
I dajesz siłę swoim wybranym,
Aby przed światem wyznali Ciebie.
4 Umocnij ducha wiernych żniwiarzy,
Których posyłasz, by plon zebrali,
Bo już dojrzały kłosy na polach
Twego królestwa, co przetrwa wieki.
5 Jedyny Mistrzu, Dobry Pasterzu,
Bądź pochwalony z wszechmocnym Ojcem
I Duchem Świętym, którym napełniasz
Dusze wezwanych do Twojej służby. Amen.
O wielu pasterzach:

1 Oto kapłani Boga Najwyższego,
Których On wybrał na sługi zbawienia,
Święci pasterze wiernie miłujący
Swoją owczarnię.
2 Strzegąc troskliwie otrzymanych darów,
Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa,
Mądrzy i czyści, nieśli w swoich rękach
Jasne pochodnie.
r-
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Jutrznia
3 Pełni czujności stali przy podwojach,

Aby usłyszeć, gdy Pan zakołacze;
Kiedy zaś przyszedł, dom M u otworzyli
Z wielką radością.
4 Tobie, o Boże, K rólu nad królami,
Cześć i m ajestat niech będzie na wieki;
Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia
Całe stworzenie. Amen.
1 ant. Wy jesteście światłem świata. * Nie może się
ukryć miasto położone na górze. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, *
aby widzieli wasze dobre uczynki / i chwalili Ojca w a
szego. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Żywe i skuteczne jest słowo Boże * i głębiej

przenika niż miecz obosieczny. (O. W. Alleluja.)
Czy t a n ie

H b r 13, 7-9 a

Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam
słowo Boże, i rozpam iętując koniec ich życia, naśladujcie
ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom .
R e spo n so r iu m k r ó tk ie

Wielki Post:
K. Ustanowiłeś ich strażnikam i * W Twoim Kościele,
w. Ustanowiłeś. K. W dzień i w nocy będą głosić Twoją
chwałę, w. W Twoim Kościele. K. Chwała Ojcu. w. U sta

nowiłeś.
Okres Wielkanocny:
K. Ustanowiłeś ich strażnikam i w Twoim Kościele. *
Alleluja, alleluja, w. Ustanowiłeś. K. W dzień i w nocy
będą głosić Twoją chwałę. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała

Ojcu. w. Ustanowiłeś.
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Ant. do pieśni Zachariasza To nie wy przemawiacie, *
lecz Duch Ojca waszego, / który przez was mówi. (O. W.
Alleluja.)
P r o śb y

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Paste
rza, który oddał życie za swoje owce. Zanośmy do
Niego pokorne błagania:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość
i łaskawość,
obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.
Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą
świętości.
Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją
owczarnię,
spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali
w świętości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O papieżu:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego
N., aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go
słowem i przykładem, f za jego wstawiennictwem strzeż
i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła *
razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana.
O biskupie:

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świę
tego N., odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat,
i gorącą miłością ku Tobie, t spraw za jego wstawien
nictwem, * abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na
udział w jego chwale. Przez naszego Pana.

Modlitwa w ciągu dnia
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O założycielu miejscowego Kościoła:

Boże, Ty powołałeś naszych przodków do światła
Ewangelii przez nauczanie świętego N. (biskupa), * spraw,
abyśmy za jego wstawiennictwem wzrastali w łasce i w
poznaniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego
Pana. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
O kapłanie:

Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świę
tego N. na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem
i kształtował własnym przykładem, | spraw, abyśmy za
jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, *
i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, Ty napełniłeś świętego N. duchem prawdy
i miłości do kierowania Twoim ludem, f spraw, niech
przykład i modlitwy Świętego, któremu dzisiaj cześć od
dajemy, * przyczynią się do naszego postępu. Przez
naszego Pana.
O misjonarzu:

Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś świę
temu N. głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa, +
spraw za wstawiennictwem tego misjonarza, abyśmy co
raz lepiej Ciebie poznawali * i żyjąc w Twojej obecności
według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków.
Przez naszego Pana.

MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Ojcze, jak Ty Mnie na świat posłałeś, * tak i Ja
ich na świat posłałem. (O. W. Alleluja.)
1 Tm 4, 16
Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w niej! To bo
wiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię
słuchają.

C z y t a n ie
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K. Pan wybrał swego sługę. (O. W. Alleluja.)
W. Aby czuwał nad Jego dziedzictwem. (O. W. Alle
luja.)

Modlitwa południowa
Ant. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, * a kto
Mnie przyjmuje, / przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
(O. W. Alleluja.)
1 T m 1, 12
Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą,
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za
godnego wiary, skoro przeznaczył mnie do posługi.
C z y ta n ie

K. Nie wstydzę się Ewangelii. (O. W. Alleluja.)
w. Bo jest mocą Bożą ku zbawieniu. (O. W. Alle
luja.)

Modlitwa popołudniowa
Ant. Jesteśmy pomocnikami Boga, * wy zaś jesteście
rolą Bożą i Jego budowlą. (O. W. Alleluja.)
por. 1 Tm 3, 13

C zy ta n ie

Ci, którzy dobrze spełnili swoje posługiwanie, zdoby
wają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze,
która jest w Chrystusie Jezusie.
K . Jeżeli domu Pan nie zbuduje. (O. W. Alleluja.)
W. Na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
(O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
H ymn
O jednym pasterzu:

1 Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.

II Nieszpory
2 Kapłan najwyższy i wieczny

Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.
3 On ciebie w swojej mądrości

Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.
O papieżu:

4 Rządząc owczarnią Piotrową
Dzierżyłeś klucze do nieba,
Słowem i własnym przykładem
Wzmacniałeś lud odkupiony.
O biskupie:

4 Duch cię Najświętszy namaścił
I ustanowił pasterzem,
Abyś pokarmem zbawiennym
Nasycił lud odkupiony.
O kapłanie:

4 Kiedy Cię Pan ustanowił
Zwierzchnikiem ludu Bożego,
Byłeś przez przykład i słowo
Kapłanem, mistrzem, ofiarą.
5 Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.
6 Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.
O wielu pasterzach:

1 Błogosławione serca, które płoną
Miłością Boga i Jego przykazań;
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2

3

4

5

Błogosławione oczy, które widzą
Majestat Stwórcy i marność stworzenia.
Błogosławione ręce, które sieją
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa;
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju.
Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.
Błogosławieni, którzy własne życie
Złożyli w darze dla dobra Kościoła;
Błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.
Błogosławiony jesteś ponad wszystko,
Jedyny Boże na tronie swej chwały,
Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem
I Duchem Świętym pociechy i łaski. Amen.

Ten hymn można odmówić także o jednym pasterzu.
P s a l m o d ia

1 ant. Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski
Bożej. (O. W. Alleluja.)
Psalm 15
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, |
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu,
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, |
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom,
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, |
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

II Nieszpory

Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Ant. Stałem się sługą Ewangelii
Bożej. (O. W Alleluja.)
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według daru łaski

2 ant Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan
powierzył swoją rodzinę. (O. W. Alleluja.)
Psalm 112
Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla
prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, f
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, t
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Ant. Oto sługa wierny i roztropny, / któremu Pan
powierzył swoją rodzinę. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Moje owce będą słuchać mego głosu * i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz. (O. W. Alleluja.)
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Pieśń

Ap 15, 3-4

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, |
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody |
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Ant. Moje owce będą słuchać mego głosu / i nastanie
jedna owczarnia i jeden pasterz. (O. W. Alleluja.)
P 5, 1-4
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również
starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz
uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem,
ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na
niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy
ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy
zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący
wieniec chwały.

C z y t a n ie

R esponsorium

1

k r ó tk ie

Wielki Post:
K. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. * I gorliwie
się wstawia za swoim ludem. w. Oto pasterz. K. Oddał
życie za swoich braci. W. I gorliwie. K. Chwała Ojcu.

w. Oto pasterz.
Okres Wielkanocny:

Oto pasterz, który miłuje swoich braci i gorliwie się
wstawia za swoim ludem. * Alleluja, alleluja, w. Oto
pasterz. K. Oddał życie za swoich braci. w. Alleluja, al
leluja. K. Chwała Ojcu. w . Oto pasterz.
K.

II Nieszpory
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Ant. do pieśni Maryi O to rządca wierny i roztropny, *
którego Pan ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał
jej żywność w odpow iednim czasie. (O. W. Alleluja.)
Albo: Dzięki Ci składam , Chryste, D obry Pasterzu, *
Ty mnie doprowadziłeś do swojej chwały. / Spraw, aby
lud, który mi powierzyłeś, / razem ze m ną uczestniczył
w Twoim królestwie na wieki. (O. W. Alleluja.)
P r o śb y

Chrystus został ustanow iony Najwyższym K apłanem dla
ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy G o
i zanośmy do Niego pokorne błagania:

Zachowaj lud swój, o Panie.
Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i god
nych podziwu pasterzy,
spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich
świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci paste
rze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj
i uświęcaj swój Kościół.
Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i ze
słałeś na nich Twojego Ducha,
napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego
ludu.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych
pasterzy,
spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony,
nie pozostał z dala od Ciebie.
Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom
życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki,
wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.
r

Ojcze nasz.
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Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O papieżu:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego
N., aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go
słowem i przykładem, f za jego wstawiennictwem strzeż
i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła *
razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana.
O biskupie:

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świę
tego N., odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat,
i gorącą miłością ku Tobie, f spraw za jego wstawiennic
twem, * abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na
udział w jego chwale. Przez naszego Pana.
O założycielu miejscowego Kościoła:

Boże, Ty powołałeś naszych przodków do światła
Ewangelii przez nauczanie świętego N. (biskupa), * spraw,
abyśmy za jego wstawiennictwem wzrastali w łasce i w
poznaniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego
Pana. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
O kapłanie:

Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś
świętego N. na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem
i kształtował własnym przykładem, f spraw, abyśmy za
jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, *
i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, Ty napełniłeś świętego N. duchem prawdy i mi
łości do kierowania Twoim ludem, | spraw, niech przy
kład i modlitwy świętego, któremu dzisiaj cześć oddaje
my, * przyczyniają się do naszego postępu. Przez nasze
go Pana.

II Nieszpory
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O misjonarzu:

Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś święte
mu N. głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa, f
spraw za wstawiennictwem tego misjonarza, abyśmy co
raz lepiej Ciebie poznawali * i żyjąc w Twojej obecności
według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków.
Przez naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE
O DOKTORACH KOŚCIOŁA
W szystko z Tekstów wspólnych o pasterzach, s. 1623,
z wyjątkiem:

I NIESZPORY
HYMN jak w II Nieszporach, s. 1665.
C z y t a n ie

J k 3, 17-18

Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim
czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od wzglę
dów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją
w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Na ustach sprawiedliwego * Słowa mądrości. W. Na
ustach. K. A jego język mówi to, co słuszne, w. Słowa.
K. Chwała Ojcu. W. Na ustach.
Okres Wielkanocny:
K. Na ustach sprawiedliwego słowa mądrości. * Alle
luja, alleluja, w. Na ustach. K. A jego język mówi to, co
słuszne, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Na

ustach.
Ant. do pieśni Maryi Kto zachowuje przykazania
Pańskie i uczy je wypełniać, * ten będzie wielki w kró
lestwie niebieskim. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odm awia się następującą:

Panie Boże, Ty dałeś świętemu N. głębokie poznanie
Twojej prawdy, t spraw, abyśmy za jego wstawiennic
twem wiernie strzegli nauki, którą głosił, * i świadczyli
o niej naszym życiem. Przez naszego Pana.
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WEZWANIE
Ant. Uwielbiajmy Pana, / źródło prawdziwej mądro
ści. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
Hym n

1 Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
I Jego wielkość pełną majestatu;
Zgłębiając myślą tajemnice Boże
Odnalazł prawdę.
2 Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy,
Pokornie służył dziełu odkupienia,
Bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł
Mądrości wiecznej.
3 Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół
I strzegł od błędu wśród ciemności świata,
A on tłumaczył z mocą niezrównaną
Natchnione księgi.
4 Jak niegdyś uczył słowem i przykładem,
Niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską,
Niech ją prowadzi na pastwiska życia
W królestwie światła.
5 Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu
Za jasny płomień wiary i miłości,
Za drogę łaski, którą nam objawia
Przez świętych mistrzów. Amen.
I C z y t a n ie
Wielki Post:

Z Księgi Mądrości

7, 7-16. 22-30

Szczęście sprawiedliwych w Bogu
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem
i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad
berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogac
twa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko
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złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma
wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i
wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od
niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone
bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo
wiodła je Mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich ro
dzicielką. Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję
i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem dla
ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli,
zjednali sobie przyjaźń Bożą, podtrzymani darami, co
biorą początek z karności. Oby mi Bóg dał słowo odpo
wiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On
jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który
mędrcom nadaje kierunek. W ręku Jego i my, i nasze
słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania.
Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny,
wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny,
niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, niepowstrzyma
ny, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie
duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bo
wiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszy
stko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym
wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażo
nego do niej nie przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej
światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obra
zem Jego dobroci.
Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszy
stko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze świę
te, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem
miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona
piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana
ze światłością - uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem
nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże.

Godzina czytań
R espo n so r iu m
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M dr 7, 7-8; Jk 1, 5

W. Modliłem się i dano mi zrozumienie, * Przyzywa

łem i przyszedł na mnie duch Mądrości, / i przeniosłem ją
nad berła i trony.
K. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi
0 nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawia
jąc; a na pewno ją otrzyma. W. Przyzywałem.
Okres Wielkanocny:

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian

2, 1-16

Głosimy tajemnicę mądrości Bożej
Ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby
błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo
Boże. Postanowiłem bowiem będąc wśród was, nie znać
niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżo
wanego. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni,
1 z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie
nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów
mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby
wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na
mocy Bożej.
A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale
nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, zresztą
przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej,
mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył
ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców
tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby
Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane,
to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani
serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika
wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z lu
dzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w czło
wieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko
Duch Boży.
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Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha,
który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy
to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni
przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy
są z Ducha.
Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest
z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie
może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.
Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez
nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana
tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł
Chrystusowy.
RESPONSORIUM

1 Kor 1, 21. 23. 25

W. Spodobało się Bogu t

przez głupstwo głoszenia
słowa zbawić wierzących; * My głosimy Chrystusa ukrzy
żowanego. / Alleluja.
K. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą
ludzi. w. My głosimy.
II C z y t a n i e

Z dzieła Wilhelma, opata klasztoru św. Teodoryka, Zwier
ciadło wiary
Rozumienia wiary szukać należy w Duchu Świętym
Kiedy poruszą cię, o chrześcijaninie, zbyt głębokie
tajemnice twojej wiary, miej odwagę i nie z chęci od
rzucenia, ale przez miłość przyjęcia zapytaj: „Jak to
być może?”
To twoje pytanie niech będzie modlitwą twoją, miło
ścią twoją, obowiązkiem i kornym pragnieniem twoim;
niech nie będzie dociekaniem wzniosłości Bożego maje
statu, lecz poszukiwaniem zbawienia w miłosiernych zrzą
dzeniach Bożych. A wtedy odpowie ci Zwiastun wielkiej
rady: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę
od Ojca, On wam przypomni wszystko i doprowadzi was
do całej prawdy” . Nikt bowiem „nie zna tego, co ludzkie.
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tylko duch, który jest w człowieku; podobnie i tego, co
Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży”.
Dołóż przeto starania, aby otrzymać Ducha Świętego.
On, gdy jest wzywany - przybywa, a wezwany być nie
mógłby, gdyby już wcześniej nie przybył. Wzywany, kiedy
przychodzi, niesie z sobą obfitość błogosławieństwa Boże
go. Jest rwącym strumieniem rozweselającym miasto Boże.
A jeśli przychodząc, znajdzie cię pokornym i uspoko
jonym, przejętym czcią wobec słów Pana, spocznie na
tobie i objawi ci to, co Bóg Ojciec zakrył przed mądrymi
i roztropnymi na tym świecie. Wtedy zaczniesz pojmować
to, co Mądrość będąc na ziemi mogła powiedzieć ucz
niom, ale oni nie zdołali pojąć, dopóki nie zstąpił Duch
Prawdy, który nauczył ich wszelkiej prawdy. Dla pozna
nia i przyjęcia tej prawdy próżno oczekiwać od jakiego
kolwiek człowieka tego, czego nie można było przyjąć ani
nauczyć się z ust samej Prawdy. Albowiem Ona sama
powiada: „Bóg jest Duchem” .
I tak jak ci, którzy Go czczą, winni Go czcić w duchu
i prawdzie, tak też trzeba, aby ci, którzy pragną Go znać
i rozumieć, jedynie w Duchu Świętym szukali rozumienia
wiary oraz czystej, niczym nie osłoniętej prawdy.
W ciemnościach bowiem i nieświadomościach doczes
nego życia, On jest światłem, które oświeca ubogich
w duchu; On pociągającą miłością, On ujmującą słody
czą, On drogą człowieka do Boga, On samą miłością
miłującego, On pobożnością, On pełną czci dobrocią.
On to objawia wierzącym w miarę wzrostu ich wiary
sprawiedliwość Bożą; daje łaskę po łasce, a po wysłu
chaniu wiary głoszonej, wiarę, która oświeca.
R esponsorium

Mt 13, 52; por. Prz 14, 33

Każdy uczony w Piśmie, t który stał się uczniem
królestwa niebieskiego, * Podobny jest do ojca rodziny, /
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
(O. W. Alleluja.)
K. W sercu rozumnego jest mądrość, będzie pouczał
nieumiejętnych. W. Podobny.
W.
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Albo:

Z konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym Dei
verbum Soboru Watykańskiego II
(nr 7-8)
Przekazywanie objawienia Bożego
Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Naj
wyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom,
aby Ewangelię, przyobiecaną przedtem przez proroków,
którą On sam wypełnił i obwieścił własnymi ustami, gło
sili wszystkim jako źródło wszelkiej prawdy zbawienia
i normy moralnej i przekazywali im dary Boże. Polecenie
to zostało wiernie wykonane przez Apostołów, którzy
nauczaniem ustnym, przykładami i dokonanymi dziełami
przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zacho
wania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha
Świętego, dzięki Jego sugestii; oraz przez tych Apostołów
i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem te
goż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zba
wieniu.
Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i ży
wotności w Kościele zachowywana, Apostołowie zosta
wili biskupów jako swoich następców „przekazując im
swoje stanowisko nauczycielskie” . To natomiast, co zo
stało przekazane przez Apostołów, obejmuje wszystko, co
przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez Lud
Boży i pomnożenia w nim wiary. I tak Kościół w swej
nauce, w swym życiu i kulcie uwiecznia i przekazuje
wszystkim pokoleniom to wszystko, czym sam jest, i to
wszystko, w co wierzy.
Tradycja ta, wywodząca się od Apostołów, czyni
w Kościele postępy pod opieką Ducha Świętego. Zrozu
mienie przekazanych rzeczy i słów wzrasta bowiem dzięki
kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozwa
żają w swoim sercu, dzięki głębokiemu, doświadczalnemu
pojmowaniu spraw duchowych oraz dzięki nauczaniu
tych, co wraz z sukcesją biskupią otrzymali pewny chary
zmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży
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Jutrznia

stale do osiągnięcia pełni prawdy Bożej, dopóki nie wy
pełnią się w nim słowa Boże.
Wypowiedzi świętych Ojców zaświadczają o istnieniu
tej życiodajnej Tradycji, której bogactwa przelewają się
w działalność i życie wierzącego i modlącego się Kościoła.
Dzięki tej samej Tradycji Kościół rozpoznaje cały kanon
ksiąg świętych, w jej świetle samo Pismo święte głębiej jest
rozumiane i nieustannie wprowadzane w czyn. Tak więc
Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy
z Oblubienicą swego umiłowanego Syna, a Duch Święty,
przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w K o 
ściele, a przez Kościół - w świecie, wprowadza wiernych
we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe
w nich mieszka w nadmiarze.
1 P 1, 25; Ł k 1, 2

RESPONSORIUM

w. Słowo Pana trwa na wieki. * To właśnie słowo
ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. (O. W. Alleluja.)
K. Tak jak przekazywali ją ci, którzy od początku byli
naocznymi świadkami i sługami słowa. w. To właśnie.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.
JUTRZNI A

H ymn

1 Nauczycielu wieczny i łaskawy,
Chryste, coś twórcą prawa odkupienia,
Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy,
Słowa żywota.
2 Dobry Pasterzu, władco całej ziemi,

Daj Kościołowi moc, by jego słowa
Były dla świata prawdą jaśniejącą
Pośród ciemności.
3 Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli,
Którzy są dla nas jak złociste gwiazdy;
Przez nich tłumaczysz święte tajemnice
Życia wiecznego.
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4 Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu,
Który napełniasz swoim Duchem mędrców,
Aby ich wiedza stała się dla wiernych
Blaskiem poznania.
5 Ten zaś, którego obchodzimy święto,
Swoją modlitwą niech nam dopomoże
Zdążać ku Tobie drogą pełną światła,
Aby Cię wielbić. Amen.
Mdr 7, 13-14

C zy ta n ie

Rzetelnie poznałem Mądrość, bez zazdrości przeka
zuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa. Jest bowiem
dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli,
przyjaźń sobie Bożą zjednali, podtrzymani darami, co
biorą początek z karności.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Mądrość świętych * Głoszą narody. W. Mądrość.
K. Kościół sławi ich wielkość, w . Głoszą. K. Chwała
Ojcu. W. Mądrość.

Okres Wielkanocny:
K. Mądrość świętych głoszą narody. * Alleluja, alle
luja. w . Mądrość. K. Kościół sławi ich wielkość, w. Al
leluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Mądrość.

Ant. do pieśni Zachariasza Mądrzy zabłysną jak
wspaniały firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu spra
wiedliwości, / będą świecić jak gwiazdy na wieki. (O. W.
Alleluja.)
Modljtwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
Panie Boże, Ty dałeś świętemu N. głębokie poznanie
Twojej prawdy, f spraw, abyśmy za jego wstawiennic
twem wiernie strzegli nauki, którą głosił, * i świadczyli
o niej naszym życiem. Przez naszego Pana.
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II N IE S Z P O R Y
Hymn

1 Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty,
Który swym blaskiem napełniasz stworzenia,
Najwyższe światło ludzkiego umysłu,
Ciebie wielbimy z pokorną miłością.
2 Zapalasz Boskim ogniem swego Ducha
Żywe pochodnie natchnionej mądrości,
By oświecały dla wszystkich pokoleń
Ścieżki wiodące do zdrojów zbawienia.
3 Przez swoje sługi, dzięki Twojej łasce,
Dajesz nam poznać, co sam objawiłeś
I to, co człowiek swą myślą ogarnia,
Kiedy się zbliża do Ciebie, Wszechmocny.
4 Sławimy dzisiaj męża wielkiej cnoty,
Który dostąpił świętych obcowania
I dzieli z nimi radosną nagrodę
Za to, że głosił naukę bez skazy.
5 Niech on nam wskaże drogę Twojej prawdy,
Byśmy umieli podążać ku Tobie
I mogli Ciebie wychwalać na wieki,
Ojcze najlepszy z Twym Synem i Duchem.
Amen.
Jk 3, 17-18
Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czy
sta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna
miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludz
kich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci,
którzy zaprowadzają pokój.
C zy tan ie

R esponsorium

kró tk ie

Wielki Post:

Bóg otworzył jego usta * W pośrodku Kościoła.
W. Bóg. K. Napełnił go duchem wiedzy i mądrości,
w . W pośrodku. K. Chwała Ojcu. w . Bóg.
K.

53 i ci u
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Okres Wielkanocny:
K. Bóg otworzył jego usta w pośrodku Kościoła. *
Alleluja, alleluja, w . Bóg. K. Napełnił go duchem wiedzy
i mądrości, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg.
Ant. do pieśni Maryi Święty N., * znakomity nauczy
cielu wiary, światło Kościoła, / miłośniku Bożego prawa, /
módl się za nami do Jezusa Chrystusa. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
Panie Boże, Ty dałeś świętemu N. głębokie poznanie
Twojej prawdy, f spraw, abyśmy za jego wstawiennic
twem wiernie strzegli nauki, którą głosił, * i świadczyli
o niej naszym życiem. Przez naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE O DZIEWICACH
I N IE S Z P O R Y
HYMN jak w II Nieszporach, s. 1683.
Ps a l m o d ia

1 ant. Pójdźcie, córki, * przystąpcie do Pana, / a On
was oświeci. (O. W. Alleluja.)
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Pójdźcie, córki, przystąpcie do Pana, / a On was
oświeci. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Z miłością i bojaźnią idziemy za Tobą, Panie, *
i szukamy Twojego oblicza, / a nasza nadzieja nie dozna
zawodu. (O. W. Alleluja.)
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
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Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Z miłością i bojaźnią idziemy za Tobą, Panie, /
i szukamy Twojego oblicza, / a nasza nadzieja nie dozna
zawodu. (O. W. Alleluja.)
ant. Radujcie się, dziewice Chrystusa, * bo waze
gody będą trwały bez końca. (O. W. Alleluja.)
3

Pieśń

E f 1,3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, |
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.

I Nieszpory
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Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, f
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Radujcie się, dziewice Chrystusa, / bo wasze
gody będą trwały bez końca. (O. W. Alleluja.)
C zytanie

1 Kor 7, 32b. 34b

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to,
jak by się przypodobać Panu. Podobnie i kobieta: nie
zamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by
była święta i ciałem, i duchem.
R e spo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Pan moim dziedzictwem, * Mówi moja dusza.
W. Pan. K. Dobry jest dla tych, którzy Go szukają.
W. Mówi. K. Chwała Ojcu. W. Pan.
Okres Wielkanocny:
K. Pan moim dziedzictwem, mówi moja dusza. * Alle
luja, alleluja. W. Pan. K. Dobry jest dla tych, którzy Go
szukają. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Pan.
Ant. do pieśni Maryi
O dziewicy męczennicy:
Odważna dziewica, * czysta ofiara złożona Panu,
już idzie za Barankiem, / który umarł za nas na krzyżu.
(O. W. Alleluja.)
O dziewicy:
Roztropna dziewica * była gotowa na przyjście Oblu
bieńca / i weszła z Nim na gody. (O. W. Alleluja.)
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O wiciu dziewicach:
Roztropne dziewice, przygotujcie swe lampy, * Oblu
bieniec nadchodzi, / wyjdźcie Mu na spotkanie. (O. W.
Alleluja.)
PROŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s. 1687.
W E Z W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Pana, / Króla świętych dziewic.
(O. W. Alleluja.)
Albo: Uwielbiajmy Baranka Bożego, / za którym idą
dziewice. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZ Y TA Ń
H ymn

O jednej dziewicy:
1 Niech wierny lud jednogłośnie
Wysławia dźwięczną melodią
Dziewicę, która na niebie
Jaśnieje blaskiem promiennym.
2 Gdyż ona całe swe życie
Oddała chwale Chrystusa,
A teraz już się weseli
Wśród grona Jego wybranych.
3 Przezwyciężyła czystością
Słabego ciała pokusy
I gardząc świata urokiem
Zdążała śladem Chrystusa.
4 Za jej przyczyną, o Panie,
Właściwą ukaż nam drogę,
Podźwignij z nędzy upadków
i pomóż świętość zdobywać.
5 Niech Ciebie, Jezu zrodzony
Z nienaruszonej Dziewicy,
I Ojca z Duchem Najświętszym
Wychwala całe stworzenie. Amen.
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0 wielu dziewicach:

1 Dziś radośnie wysławiamy
Święte sługi Chrystusowe,
Które wiernie, z czystym sercem,
Poszły śladem swego Mistrza.
2 Chryste, lilio nieskalana,
Wszechmogący Królu dziewic,
Czysty stróżu ich miłości,
Racz zachować nas od grzechu.
3 Niech Twe serce się zlituje,
Boś jest pełen miłosierdzia,
Obmyj z winy nasze serca,
Okaż swoje przebaczenie.
4 Racz wysłuchać te modlitwy
I wyprostuj nasze drogi,
Byśmy mogli się weselić
Twoją dla nas łaskawością.
5 Jezu, Synu czystej Matki,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Chwała, cześć i uwielbienie
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Dziewico pełna blasku, * mądra i roztropna, /'
Oblubieńcem twojej duszy / jest przeczyste Słowo Ojca.
(O. W. Alleluja.)
Psalm 19 A
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
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Tam słońcu namiot postawił, |
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba |
1 biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Ant. Dziewico pełna blasku, / mądra i roztropna, /
Oblubieńcem twojej duszy / jest przeczyste Słowo Ojca.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Wzgardziłam światem i jego królestwem *
z miłości do mojego Pana, Jezusa Chrystusa. (O. W.
Alleluja.)
Psalm 45
I
Z mego serca płynie piękne słowo, |
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, f
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan f
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, f
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
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Ant. Wzgardziłam światem i jego królestwem / z mi
łości do mojego Pana, Jezusa Chrystusa. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Król zapragnął twego piękna, dziewico; *On twoi
Panem i Bogiem. (O. W. Alleluja.)
II
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Ant. Król zapragnął twego piękna, dziewico; / On
twoim Panem i Bogiem. (O. W. Alleluja.)
K . Ukazałeś mi, Panie, drogi życia. (O. W. Alleluja.)
W. Napełnisz mnie radością w Twojej obecności.
(O. W. Alleluja.)
I Czy tan ie

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian
Dziewictwo chrześcijańskie

7, 25-40

Nie mam nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję
radę jako ten, który - wskutek doznanego od Pana mi
łosierdzia - godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż
przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze
to dla człowieka tak żyć.
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Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej!
Jesteś wolny? Nie szukaj żony! Ale jeżeli się ożenisz, nie
grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż,
nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele,
a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię, bracia, czas
jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli
nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś,
co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co naby
wają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata,
tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać
tego świata.
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek
bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się
przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek mał
żeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypo
dobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: nie
zamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by
była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za
mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypo
dobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by
zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upo
dobaniem trwali przy Panu.
Jeżeli kto jednak uważa, że nieuczciwość popełnia
wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej lata, i jest
przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co
chce: nie grzeszy; niech się pobiorą! Lecz jeśli kto, bez
jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją
wolą, postanowił sobie mocno w sercu zachować nie
tkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. Tak więc dobrze
czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto
jej nie poślubia.
Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż.
Jeśli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Pa
nu. Szczęśliwszą jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak
jest, zgodnie z moją radą. A wydaje mi się, że ja też mam
Ducha Bożego.

Godzina czytań
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R e s p o n s o r iu m

w. Król zapragnął piękna twojej duszy, f którą sam
stworzył; / On jest twoim Bogiem i twoim Władcą. * On
twoim Królem i twym Oblubieńcem. (O. W. Alleluja.)
K. Poślubiasz, dziewico, Króla i Boga, który cię wy
posażył, przyozdobił, odkupił i uświęcił, w. On twoim
Królem.
II C z y t a n i e
Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O spo
sobie życia dziewic
(nr 3-4. 22. 23)
Im większa liczba dziewic, tym większa radość Kościoła
Nasze słowa zwracamy teraz do dziewic. Im większa
jest ich godność, tym większą troską winny być otaczane.
Jest to kwiat z latorośli Kościoła, wdzięk i ozdoba łaski,
szczęsne bogactwo, arcydzieło chwały i czci, odblask
świętości Pana, wybrana cząstka owczarni Chrystusowej.
Raduje się nimi Matka-Kościół i w nich rozkwita bogato
jej przedziwna płodność. Im większy kwiat dziewic, tym
większa radość Matki. Przemawiamy do nich i zachęcamy
bardziej z serca niż z urzędu, nie iżbyśmy, najmniejsi
i ostatni, a także nader świadomi własnej ułomności za
mierzali stanowić o ich zachowaniu, ale że w pasterskim
posługiwaniu bardziej doświadczeni jesteśmy, bardziej też
lękamy się zasadzek szatana.
Taka ostrożność, która ukazuje drogę zbawienia, nie
jest zbyteczną, ani też nie jest nadmierną ta obawa, która
stoi na straży zbawiennych przykazań Pańskich. Wzywa
ją one, aby niewiasty, które poświęciły się Chrystusowi
i Bogu złożyły śluby wyrzekając się tak ciałem, jak i du
chem pożądań ciała, dopełniły dzieła zasługującego na tak
wielką nagrodę i nie usiłowały przyozdabiać się ani po
dobać nikomu, jak tylko swemu Panu, od którego spo
dziewają się nagrody dziewictwa.
Strzeżcie, o dziewice, strzeżcie tego, czym być rozpo
częłyście. Strzeżcie tego, czym będziecie. Wielkie was cze-
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ka wyróżnienie, wielka nagroda za męstwo, najwyższy dar
za czystość. Wy już teraz rozpoczęłyście być tym, czym
my będziemy. Oto już na tym świecie dostępujecie chwały
zmartwychwstania. Przechodzicie przez świat nietknięte
skażeniem świata.
Zachowując czystość i dziewictwo równe jesteście anio
łom Bożym. Niech więc pozostaje w was i trwa nienaru
szone i nietknięte wasze dziewictwo, a jak wspaniale istnieć
zaczęło, tak niechaj trwa nieprzerwanie i nie szuka ozdób
w kosztownościach oraz szatach, ale w postępowaniu.
Oto, co mówi Apostoł, którego Pan nazwał „wybra
nym naczyniem”, którego Bóg posłał, by głosił przykaza
nia niebios: „Pierwszy człowiek z ziemi, drugi człowiek
z nieba. Jaki ów z ziemi, tacy i ci ziemscy; jaki ten nie
bieski, tacy i ci z nieba. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego
człowieka, tak też nosić będziemy wyobrażenie człowieka
niebieskiego”. To właśnie wyobrażenie nosi dziewictwo,
nosi je nieskazitelność, nosi świętość i prawda.
1 K o r 7, 34; Ps 73, 26
w. Kobieta niezamężna i dziewica * Troszczy się
o sprawy Pana, / o to, by była święta i ciałem, i duchem.
(O. W. Alleluja.)
K. Bóg jej opoką, jej udziałem na wieki. w. Tro
szczy się.
R ESPO N SO R IU M

Albo:
Z dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II
(nr 1. 5. 6. 12)
Kościół idzie za Chrystusem, jedynym Oblubieńcem
Już od początku byli w Kościele mężczyźni jak i nie
wiasty, którzy chcieli przez praktykę rad ewangelicznych
z większą swobodą iść za Chrystusem i wierniej Go naśla
dować; każdy na swój sposób wiódł życie Bogu poświęcone. Wielu spośród nich, z natchnienia Ducha Świętego,
prowadziło życie pustelnicze lub tworzyło rodziny zakon-
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ne, które Kościół chętnie objął swą powagą i zatwierdził.
W ten sposób, zgodnie z zamiarem Bożym, powstała prze
dziwna rozmaitość wspólnot zakonnych, które wydatnie
przyczyniły się do tego, że Kościół jest nie tylko „przy
sposobiony do wszelkiego dobrego dzieła” i „gotowy do
posługi budowania Ciała Chrystusowego”, lecz także
okazuje się ozdobiony różnymi darami swoich dzieci „jak
oblubienica przystrojona dla swojego męża”, i przezeń
daje się poznać „wieloraka mądrość Boża”.
W tak wielkiej zaś różnorodności darów wszyscy ci, co
przez Boga wzywani są do praktykowania rad ewange
licznych i wiernie je podejmują, w szczególny sposób Panu
się poświęcają, idąc za Chrystusem, który sam dziewiczy
i ubogi, przez posłuszeństwo „aż do śmierci krzyżowej”
odkupił i uświęcił ludzi. Tak pobudzeni miłością, rozlaną
przez Ducha Świętego w ich sercach, coraz bardziej żyją
dla Chrystusa i „dla Jego Ciała, którym jest Kościół” .
Przeto im gorliwiej łączą się z Chrystusem przez takie
oddanie samych siebie, które obejmuje całe życie, tym
bujniejsze staje się życie Kościoła, a jego apostolat tym
obfitsze wydaje plony.
Członkowie wszystkich instytutów powinni to zwła
szcza sobie uświadomić, że przez profesję rad ewange
licznych odpowiedzieli na wezwanie Boże w tym znacze
niu, iż nie tylko umarli dla grzechu, lecz także wyrzekłszy
się świata, żyją dla samego Boga. Całe bowiem swoje życie
oddali na Jego służbę; to stanowi jakąś szczególną kon
sekrację, która korzeniami sięga głęboko w konsekra
cję chrztu i pełniej ją wyraża.
Ci, co się zobowiązują spełniać rady ewangeliczne, niech
przede wszystkim szukają i miłują Boga, który pierwszy
nas umiłował, i niech się starają we wszelkich okolicz
nościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu;
stąd wypływa i doznaje bodźca miłość bliźniego dla zba
wienia świata i budowania Kościoła. Miłość ta ożywia
także samą praktykę rad ewangelicznych i nią kieruje.
Czystość podjętą „dla królestwa niebieskiego”, którą
ślubują osoby zakonne, należy cenić jako niezwykły dar
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łaski. Ona bowiem w szczególny sposób daje wolność
ludzkiemu sercu, by bardziej rozgorzało miłością do Boga
i wszystkich ludzi; dlatego czystość jest osobliwym zna
kiem dóbr niebieskich i bardzo odpowiednim środkiem,
który ułatwia zakonnikom ochocze poświęcenie się służ
bie Bożej i dziełom apostolstwa. W ten sposób przypomi
nają oni wszystkim wyznawcom Chrystusa owe przedziw
ne zaślubiny, ustanowione przez Boga, a mające się obja
wić w pełni w przyszłym świecie, mocą których Kościół
ma Chrystusa jako jedynego Oblubieńca.
R

e s p o n s o r iu m

O jakże piękna jesteś, dziewico Chrystusa. * Zasłu
żyłaś na to, / by otrzymać z rąk Pana wieniec dziewictwa
na wieki. (O. W. Alleluja.)
K. Nikt cię nie pozbawi palmy zwycięstwa ani nie
odłączy od miłości Chrystusa, w. Zasłużyłaś.
W.

W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy,
s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

J U T R Z N IA
H

ym n

O jednej dziewicy:

1 Trzymając lampę płonącą
Na gody weszłaś, dziewico,
By Chrystus, Król wiecznej chwały,
Poślubił ciebie na zawsze.
2 Już jedno z Panem stanowisz
I tobą cieszy się niebo,
Bo zasłużyłaś przez czystość,
By Oblubieniec cię wybrał.
3 A teraz ukaż nam drogę,
Modlitwą broń nas od złego
I pomóż mężnie odpierać
Przebiegłe ciosy szatana.
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4 Maryja, M atka Jezusa,
Dziewiczej przykład miłości,
Niech się przyczynia za nami
I ulży doli wygnańców.
5 Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Na wieki będzie podzięka
Za serca wierne i czyste,
Żyjące tylko dla Niego. Amen.
0 jednej lub wielu dziewicach:

1 Miłość Chrystusa porywa
Potężnym nurtem jak rzeka,
Która unosi do portu
Wiecznego światła i szczęścia.
2 Miłość mocniejsza od śmierci
I nic jej zniszczyć nie zdoła,
Swoim płomieniem ogarnia
Człowieczą duszę i ciało.
3 Miłość Chrystusa jest głębią
Poznania Bożych tajemnic,
Źródłem przejrzystym pokoju,
Ogniskiem czystej radości.
4 Miłość wymaga ofiary,
By upodobnić do Pana
Tych, którzy żyjąc na ziemi,
Zdążają śladem Jezusa.
5 Ciebie, jedyna Miłości,
Przedwieczne Słowo Wcielone,
Z Ojcem i Duchem wielbimy
Za dar wierności dziewiczej. Amen.
1 ant. Wysławiam Chrystusa, * żarliwym sercem Jego
oczekuję, / przez całą wieczność pragnę z Nim przebywać.
(O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Błogosławcie Pana, dziewice, * bo Ten, który
wzywa do czystej miłości, / już w was wieńczy swoje
własne dary. (O. W. Alleluja.)
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an t. Święte dziewice cieszą się w chwale, * bo ad

mocami krwi i ciała / odniosły wspaniałe zwycięstwo.
(O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

P n p 8, 7

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią
jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego
domu, pogardzą nim tylko.
R esponsorium krótkie

Wielki Post:
Szukam Ciebie, Panie, * Mówi serce moje.
w. Szukam. K. Będę szukać Twego oblicza, w. Mówi.
K. Chwała Ojcu. W. Szukam.
Okres Wielkanocny:
K.

K. Szukam Ciebie, Panie, mówi serce moje. * Alleluja,
alleluja. W. Szukam. K. Będę szukać Twego oblicza,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Szukam.
A n t. d o pieśni Z a c h a r ia s z a
O dziewicy męczennicy:

Błogosławiona dziewica, * wzgardziwszy sobą i krzyż
swój niosąc, / stała się podobna do Pana, / Oblubieńca
dziewic i Króla męczenników. (O. W. Alleluja.)
O jednej dziewicy:
Roztropna dziewica odeszła do Chrystusa * i jaśnieje
wśród chórów dziewic / jak słońce na wyżynach nieba.
(O. W. Alleluja.)
O wielu dziewicach:
Święte dziewice, * błogosławcie Pana na wieki. (O. W.
Alleluja.)
P rośby

Chrystus jest Oblubieńcem i nagrodą dziewic. Uwielbiaj
my Go z radością i wołajmy do Niego:
Nagrodo dziewic, wysłuchaj nas, Panie.

Jutrznia

1681

Chryste, Ciebie święte dziewice umiłowały jako jedynego
Oblubieńca,
spraw, aby nic nas nie odłączyło od Twojej miłości.
Ty ukoronowałeś swą Matkę, Maryję, na Królową dziewic,
spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy zawsze służy
li Tobie z czystym sercem.
Przez orędownictwo dziewic, które czystym i niepodziel
nym sercem służyły Tobie,
spraw, aby dobra tego przemijającego świata nigdy
nas nie odłączyły od Ciebie.
Panie Jezu, Oblubieńcze, Twego przyjścia oczekiwały
roztropne dziewice,
spraw, abyśmy oczekiwali Ciebie w czujności i nadziei.
Za wstawiennictwem świętej N., która należała do mą
drych i roztropnych dziewic,
udziel nam niewinności życia i mądrości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O jednej dziewicy:

Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, f za wsta
wiennictwem świętej N., dziewicy, udziel nam łaski do
prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, * abyś mógł
w nas zamieszkać. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej
N., f wysłuchaj nasze prośby * i spraw, abyśmy wytrwali
w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia.
Przez naszego Pana.
O wielu dziewicach:

Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świę
tym dziewicom N. i N., f udziel nam hojnie swojego
miłosierdzia, * abyśmy mogli w wieczności przebywać
razem z nimi. Przez naszego Pana.
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M O D L IT W A W CIĄGU DNIA

W psalmodii dodatkowej zamiast psalmu 122 można odmó
wić psalm 129, s. 1177, a zamiast psalmu 127 psalm 131, s. 1066.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Dobrze jest dla mnie należeć do Boga, * w Panu
Bogu złożyć nadzieję. (O. W. Alleluja.)
C zy t a n ie

Mdr 8, 21

Wiedziałam, że nie zdobędę Mądrości inaczej, tylko
jeśli jej Bóg udzieli, a i to już było sprawą Mądrości
wiedzieć, czyja jest ta łaska.
K . Oto jest roztropna dziewica. (O. W. Alleluja.)
w. Którą Pan zastał czuwającą. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy,
a żyć będę, * nie zawiedź mojej nadziei. (O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

1 Kor 7, 25

Nie mam nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję
radę jako ten, który - wskutek doznanego od Pana mi
łosierdzia - godzien jest, aby mu wierzono.
K . Oto jest roztropna dziewica. (O. W. Alleluja.)
w. I jedna spośród panien mądrych. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa popołudniowa

Ant. O jakże piękne jest dziewictwo * pełne blasku
czystości. (O. W. Alleluja.)
Cz y t a n ie

Ap 19, 6b. 7

Zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy
się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody
Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła.
K. Znalazłam umiłowanego mej duszy. (O. W. Alleluja.)
W. Pochwyciłam go i nie puszczę. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.
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II N IE S Z P O R Y
H ym n
O jednej dziewicy:

1 Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie,
Więc wstań, dziewico, i biegnij z radością,
By spotkać Pana, bo idzie przez gaje
Rozkwitłych winnic.
2 Spokojny wieczór zapada nad ziemią,
A wzgórza pachną kadzidłem i mirrą,
I słyszysz wreszcie wezwanie na gody
W krainie światła.
3 Gdy śmierć się zbliży, rozpoznasz oblicze
Twojego Mistrza, którego szukałaś;
Pójdziecie razem przez łąki wieczności
Do domu Ojca.
4 Niech będzie chwała Synowi Dziewicy
I Jego Ojcu z Płomieniem miłości;
Niech Boga w Trójcy wysławia z weselem
Człowiecze serce. Amen.
O wielu dziewicach:

1 Już Pan się zbliża, powstańcie, dziewice,
I wybiegnijcie na Jego spotkanie;
Niech wasze lampy oświecą Mu drogę
Wśród ciemnej nocy.
2 Zamknijcie bramę ziemskiego mieszkania,
Bo z Oblubieńcem pójdziecie na gody,
By wreszcie ujrzeć w promieniach wieczności
Oblicze Boże.
3 Za waszą miłość pokorną i cichą,
Za życie pełne ukrytej ofiary,
W królestwie Mistrza będziecie zwieńczone
Koroną chwały.
4 Niech Ciebie, Jezu, wysławia Twój Kościół
Za białe kwiaty dziewiczej czystości,
A Ty się zmiłuj i otwórz swe serce
Upadłym ludziom. Amen.
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P s a l m o d ia

1 ant. Dla Ciebie, Panie, zachowałam czystość, *
a teraz, Oblubieńcze, wychodzę Ci naprzeciw / z płonącą
lampą. (O. W. Alleluja.)
Psalm 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, f
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Ant. Dla Ciebie, Panie, zachowałam czystość, / a te
raz, Oblubieńcze, wychodzę Ci naprzeciw / z płonącą
lampą. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni
Boga oglądać będą. (O. W. Alleluja.)
Psalm 127
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
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Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Ant. Błogosławieni czystego serca, / albowiem oni
Boga oglądać będą. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Mój duch się umocnił, * moje życie oparło sięna
Chrystusie. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ef 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie t
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, |
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, f
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
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Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Mój duch się umocnił, / moje życie oparło się na
Chrystusie. (O. W. Alleluja.)
C z y ta n ie

1 Kor 7, 32b. 34a

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to,
jak by się przypodobać Panu. Podobnie i kobieta: nie
zamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by
była święta i ciałem, i duchem.
R esponsorium krótkie
Wielki Post:

Wiodą do Króla dziewice * Z radością i w unie
sieniu. w. Wiodą. K. Wkraczają do królewskiego pałacu.
W. Z radością. K. Chwała Ojcu. w. Wiodą.
K.

Okres Wielkanocny:

Wiodą do Króla dziewice z radością i w uniesie
niu. * Alleluja, alleluja, w. Wiodą. K. Wkraczają do kró
lewskiego pałacu, w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.
W. Wiodą.
K.

Ant. do pieśni Maryi
O dziewicy męczennicy:

Składając jedną ofiarę, * odniosła podwójne zwycię
stwo; / osiągnęła wieniec dziewictwa i palmę męczeństwa.
(O. W. Alleluja.)
O dziewicy:

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, * przyjmij wieniec, /
który Pan przygotował ci na wieki. (O. W. Alleluja.)
O wielu dziewicach:

Chwała wam, dziewice, * jesteście bowiem pokole
niem szukających Pana, / szukających oblicza naszego
Boga. (O. W. Alleluja.)
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Prośby

Chrystus pochwalił tych, którzy ze względu na królestwo
Boże wybierają drogę dziewiczej czystości. Z radością
cześć Mu oddajmy i skierujmy ku Niemu nasze
prośby:
Jezu, Królu dziewic, wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, Ty jako jedyny Oblubieniec zjednoczyłeś ze sobą
Kościół, swą czystą Dziewicę,
spraw, aby on był święty i nieskalany.
Chryste, na Twoje spotkanie wyszły z lampami święte
dziewice,
nie dozwól, aby kiedyś zabrakło oliwy wierności
w lampach służebnic Tobie poświęconych.
Panie, Tobie Kościół zawsze dochowywał dziewiczej
wierności,
daj wszystkim chrześcijanom łaskę wytrwania w nie
skażonej wierze.
Panie, Ty pozwalasz swemu ludowi radować się obchodem
ku czci świętej dziewicy N.,
spraw, aby zawsze się cieszył jej orędownictwem.
Panie, Ty przyjąłeś święte dziewice na swe gody weselne,
wprowadź łaskawie zmarłych na niebiańską ucztę.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie m a modlitwy własnej, odm awia się następującą:
O jednej dziewicy:

Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach, t za wsta
wiennictwem świętej N., dziewicy, udziel nam łaski do
prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, * abyś mógł
w nas zamieszkać. Przez naszego Pana.
Albo:

Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej
N., | wysłuchaj nasze prośby * i spraw, abyśmy wytrwali
w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia.
Przez naszego Pana.
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O wielu dziewicach:

Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świę
tym dziewicom N. i N., | udziel nam hojnie swojego
miłosierdzia, * abyśmy mogli w wieczności przebywać
razem z nimi. Przez naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE
O ŚWIĘTYCH MĘŻCZYZNACH
I NIESZPORY
H Y M N jak w

II Nieszporach, s. 1710.

P s a l m o d ia

1 ant. Chwalcie naszego Boga, * wszyscy Jego święi. (O
W. Alleluja.)
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Chwalcie naszego Boga, / wszyscy Jego święci.
(O. W. Alleluja.)
2 ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawied
liwości, * albowiem oni będą nasyceni. (O. W. Alleluja.)
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana; f
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
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Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, t
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, f
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Ant. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie
dliwości, / albowiem oni będą nasyceni. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Błogosławiony Bóg, który nas wybrał, * abśmy yi
święci i nieskalani w miłości. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ef 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie t
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,

I Nieszpory
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Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, f
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, f
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Błogosławiony Bóg, który nas wybrał, / abyśmy
byli święci i nieskalani w miłości. (O. W. Alleluja.)
C z y ta n ie

Flp 3, 7-8

Wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na
Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko
uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość pozna
nia Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem
się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał
Chrystusa.
R esponsorium k ró tk ie
Wielki Post:

K. Pan go umiłował * I czcią przyozdobił. W. Pan.
K. Odział go szatą chwały. W. I czcią. K. Chwała Ojcu.
W.

Pan.
Okres W ielkanocny:

K. Pan go umiłował i czcią przyozdobił. * Alleluja,
alleluja, w. Pan. K. Odział go szatą chwały, w. Alleluja,
alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Pan.
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Ant. do pieśni Maryi
O jednym mężczyźnie:

Kto słucha słów moich i je wypełnia, * podobny jest
do męża roztropnego, / który dom swój zbudował na
skale. (O. W. Alleluja.)
O wielu mężczyznach:

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * na tych,
którzy zaufali Jego miłosierdziu. (O. W. Alleluja.)
O zakonniku:

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, * nie
może być moim uczniem. (O. W. Alleluja.)
Albo o zakonniku:

Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana * i zapłatę od
Boga, swego Zbawcy, / bo jest z pokolenia tych, / którzy
Go szukają. (O. W. Alleluja.)
O pełniącym dzieła miłosierdzia:

Błogosławiony, kto miłuje ubogich; * kto wierzy
w Boga, pełni miłosierdzie. (O. W. Alleluja.)
O wychowawcy:

Słuchaj, synu, napomnień ojca * i nie odrzucaj nauk
swej matki, / lecz wyryj je w twoim sercu na zawsze.
(O. W. Alleluja.)
PROŚBY i m odlitwa jak w II Nieszporach, s. 1714.
W EZ W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych
jaśnieje. (O. W. Alleluja.)
Albo: Chwalmy naszego Boga, / cześć oddając świę
temu N. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
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G O D Z IN A CZYTAŃ
H ym n
O jednym mężczyźnie:

1 O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
Wiernego sługę, któregoś uświęcił,
Niech nasze serca całe się otworzą
Na Twoje słowa:
2 „Niech przyjdzie do Mnie ten, kto utrudzony
I przytłoczony codziennym ciężarem,
Bo tylko we Mnie znajdzie pokrzepienie
Na dalszą drogę.
3 Niech krzyż swój weźmie i podąża za Mną
Po wąskiej ścieżce ofiarnej miłości,
A moje jarzmo słodkie jest i lekkie
Dla wiernych Ojcu”.
4 Szczęśliwy człowiek, który to zrozumiał
I wszystko oddał, by posiąść zbawienie,
A jego życie było hymnem chwały
Dla Najwyższego.
5 Wielbimy Ciebie, pełen majestatu
Wcielony Boże i Bracie nas wszystkich,
I Twego Ojca z Duchem, który mieszka
W pokornych duszach. Amen.
O wielu mężczyznach:

1 Szczęśliwi ludzie szukający Boga,
Których radością jest Pan wszechmogący;
0 Jego prawie myślą dniem i nocą
Pełni mądrości i wiedzy natchnionej.
2 Podobni drzewom, które zasadzono
Blisko strumienia, co płynie spokojnie,
Jak one mocni, czerpiąc życie z wiary,
Rodzą owoce prawdziwej świętości.
3 A Pan ma w pieczy drogę sprawiedliwych,
Kocha On bowiem służących Mu wiernie,
1 pamięć o nich będzie trwać na wieki,
Świecąc na niebie jak gwiazdy promienne.

1694

Teksty wspólne o świętych mężczyznach

4 Niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
Niech Bóg na zawsze będzie uwielbiony
W swoich wybranych, co już się Nim cieszą. Amen.
P salm o dia

1 ant. Panie, prosił Cię o życie, * a Tyś go nim obda
rzył, / ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. (O. W.
Alleluja.)
Psalm 21, 2-8. 14
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
1 nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Ant. Panie, prosił Cię o życie, / a Tyś go nim obda
rzył, / ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. (O. W.
Alleluja.)
2 ant. Ścieżka sprawiedliwych jak wschodząca zorza, *
która rośnie aż do dnia pełnego. (O. W. Alleluja.)
Psalm 92

I
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
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Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny *
i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Ant. Ścieżka sprawiedliwych jak wschodząca zorza, /
która rośnie aż do dnia pełnego. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, * rozronie się
jak cedr na Libanie. (O. W. Alleluja.)
II
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, f
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, |
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
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Ant. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, / rozrośnie się
jak cedr na Libanie. (O. W. Alleluja.)
K. Pan wiódł sprawiedliwego prostymi drogami.
(O. W. Alleluja.)
w. I ukazał mu królestwo Boże. (O. W. Alleluja.)
I C z y t a n ie
Wielki Post:

Z Księgi Mądrości

5, 1-15

Sprawiedliwi prawdziwymi synami Boga
Sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi,
którzy go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy
ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok
nieoczekiwanego zbawienia. Powiedzą pełni żalu do sa
mych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha: „To ten, co
dla nas, głupich, był niegdyś pośmiewiskiem i przedmio
tem szyderstwa. Jego życie mieliśmy za szaleństwo, jego
śmierć - za hańbę. Jakże więc policzono go między synów
Bożych i ma udział ze świętymi?
To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej, nie oświeciło
nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło.
Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, błądzi
liśmy po bezdrożnych pustyniach, a drogi Pańskiej nie
poznaliśmy.
Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało cheł
pliwe bogactwo? To wszystko przeminęło jak cień i jak
wieść, co przebiega; jak okręt prujący pieniącą się toń:
nie znajdziesz jego śladu, gdy przeszedł, ni bruzdy po
jego spodzie wśród fal; jak się nie znajdzie żaden dowód
przelotu ptaka szybującego w przestworzach: trzepoczące
skrzydła przecięły lekkie powietrze, uderzeniem piór sma
gane i prute z gwałtownym szumem, nie znajdziesz w nim
potem śladu przelotu. Jak gdy się strzałę wypuści do celu,
rozprute powietrze zaraz się zasklepia, tak że nie poznasz
jej przejścia; tak i my: zniknęliśmy, ledwie zrodzeni, i nie
mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty, aleśmy
zniszczeli w naszej nieprawości”.
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Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana
i jak lekka piana rozbita przez burzę. Jak dym się rozwia
ła od wiatru, zatarła się jak pamięć chwilowego gościa. A
sprawiedliwi żyją na wieki; zapłata ich w Panu i sta
ranie o nich u Najwyższego.
1 J 3, 7. 8. 10
W. Nikomu nie dajcie się zwodzić; t kto postępuje
sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. * Kto grzeszy, jest dziec
kiem diabła, / ponieważ diabeł trwa w grzechu od po
czątku.
K. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci
diabła, w. Kto grzeszy.
R e spo n so r iu m

Albo:

Z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian

1, 29 - 2, 16

To dążenie niech was ożywia, które też było
w Chrystusie Jezusie
Bracia!
Wam z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko
w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie
tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie
teraz słyszycie.
Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli
jakaś moc przekonywająca Miłości, jeśli jakiś udział
w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie
mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia:
tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jedne
go, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współza
wodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oce
niając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech
każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też
i drugich!
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chry
stusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie przyjąwszy postać sługi, stawszy się po54

LG
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dobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za
człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał się posłusznym
aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg
nad wszystko Go wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki
język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga Ojca.
A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście po
słuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drże
niem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej
teraz, gdy mnie nie ma. 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 pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między
nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie
się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu
Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się
trudziłem.
R

e s p o n s o r iu m

Flp 2, 12-13; J 15, 5

Zabiegajcie o własne zbawienie t z bojaźnią i
drżeniem, * Albowiem Bóg jest w was sprawcą i chcenia,
i działania zgodnie z Jego wolą.
K. Pan mówi: Beze Mnie nic uczynić nie możecie.
W. Albowiem.
W.

Okres Wielkanocny:

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła 14, 1-5; 19, 5-9
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka
Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze
Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię
Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem
z nieba głos jakby mnogich wód i jakby głos wielkiego
gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową
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przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed
Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu
czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. To ci,
którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami;
ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci
spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga
i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są
nienaganni.
I wyszedł głos od tronu, mówiący: „Chwalcie Boga
naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali
i wielcy!” I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby
głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które
mówiły: „Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszech
mogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo
nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,
i dano jej oblec bisior lśniący i czysty” - bisior bowiem
oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
I mówi mi: „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwa
ni na ucztę Godów Baranka!” I mówi mi: „Te prawdziwe
słowa są Boże” . I upadłem przed jego stopami, by oddać
mu pokłon. I mówi: „Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem
twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!” Świadectwem bowiem
Jezusa jest duch proroctwa.
R e s p o n s o r iu m

A p 14, 2; 19, 6; 12, 10; 19, 5

Usłyszałem z nieba głos f jakby głos wielkiego
gromu: / Zakrólował Bóg nasz na wieki; * Albowiem
teraz nastało zbawienie, potęga i władza Jego Poma
zańca. / Alleluja.
K. I wyszedł głos od tronu mówiący: „Chwalcie na
szego Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie,
mali i wielcy” . W. Albowiem.
W.

O świętym, który żył w małżeństwie:

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła
Chrystusa miejcie w sercach za Świętego

3, 7-17
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Mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie
ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te,
które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby
nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
N a koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współ
czujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie
oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie.
Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście
powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśli
we, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić
podstępnie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze,
niech szuka pokoju i niech za nim idzie. Oczy bowiem
Pana na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy na
ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle
czynią.
Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie
w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli
dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiaj
cie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś
Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze
gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was
uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste
sumienie, aby ci, którzy oczerniają wasze dobre postę
powanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie
przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem,
jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc aniżeli
czyniąc źle.
R esponso rium

1 P 1, 14. 15; Kpł 11, 44

Panujcie nad waszymi pożądaniami t i na wzór
Świętego, który was powołał, * W całym postępowaniu
wy również stańcie się święci. (O. W. Alleluja.)
K. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Bądźcie święci,
bo Ja jestem Święty. W. W całym.
W.
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II C z y t a n ie

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Dziejów
Apostolskich
(Homilia 20, 4)
Światłość chrześcijanina nie może pozostać w ukryciu
Nic bardziej zimnego od chrześcijanina, który nie
troszczy się o zbawienie innych. Tutaj nie możesz wyma
wiać się ubóstwem: oskarży cię bowiem ta, która wrzuciła
dwa pieniążki. Piotr mówił: „Złota i srebra nie m am ”.
Także Paweł był tak niezasobny, że często odczuwał głód
i brak koniecznego pożywienia. Nie możesz także wyma
wiać się niskim pochodzeniem; oni także wywodzili się
z niższej warstwy i do niej należeli. Nie możesz tłumaczyć
się brakiem wykształcenia; oni również go nie posiadali.
Nie możesz wymawiać się chorobą; w takim samym poło
żeniu był Tymoteusz zapadając bardzo często na zdrowiu.
Każdy może pomóc bliźniemu, byleby tylko zechciał
wypełnić to, co do niego należy.
Czyż nie widzicie, jak są potężne, piękne, strzeliste,
harmonijne i wysokie te drzewa, które nie dają owoców?
Gdybyśmy jednak mieli ogród, daleko bardziej woleli
byśmy jabłonie i owocujące oliwki niż tamte. Tamte bo
wiem sprawiają przyjemność, ale nie przynoszą pożytku,
a jeśli nawet przynoszą, to niewielki.
Takimi są ci, którzy troszczą się jedynie o siebie sa
mych. Owszem, nawet takimi nie są, lecz nadają się wy
łącznie do spalenia. Wspomniane bowiem drzewa przy
datne są do budowy i różnych napraw. Takimi właśnie
były owe dziewice, czyste, piękne, skromne, ale że nikomu
nieużyteczne, przeto zostały odrzucone. Jest to los tych,
którzy odmawiają Chrystusowi pożywienia.
Zauważ, iż żaden z nich nie jest oskarżony z powodu
własnych grzechów: cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa czy
też czegokolwiek innego, ale o to tylko, że nie był wspar
ciem dla innych. Takim właśnie był ten, który zakopaw
szy talent prowadził życie bez zarzutu, ale nieużyteczne
dla drugich.
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I jakże ktoś taki - odpowiedz mi - może być chrzeci
janinem? Jeśli zaczyn zmieszany z mąką nie spowoduje
fermentacji całego ciasta, to czyż jest on zaczynem na
prawdę? Albo czy nazwiemy pachnidłem to, co nie daje
zapachu?
Nie mów: Nie potrafię wpłynąć na innych. Albowiem,
jeśli jesteś chrześcijaninem, nie może to nie nastąpić. To,
co wynika z natury, nie może być z nią sprzeczne. Tak
samo i tutaj: oddziaływanie należy do natury chrześci
janina.
Nie obrażaj Boga! Gdybyś powiedział, że słońce nie
zdolne jest świecić, obrażasz je; gdybyś powiedział, iż
chrześcijanin nie może być użyteczny, obrażasz Boga i czy
nisz Go kłamcą. Łatwiej jest bowiem słońcu nie ogrzewać
ani świecić, niż chrześcijaninowi nie oświetlać. Już raczej
światło stanie się ciemnością niż to.
I nie mów, że to niemożliwe. Niemożliwością jest o
wiem rzecz temu przeciwna. Nie chciej znieważać Boga.
Jeśli naszymi sprawami dobrze pokierujemy, wszystko to
zaistnieje na pewno, wyniknie jakby z natury samej. Nie
może skryć się światłość chrześcijanina, nie może pozo
stać w ukryciu tak olśniewający blask.
R esponsorium

Ef 5, 8-9; Mt 5, 14. 16

W. Jesteście światłością w Panu: | postępujcie jak
dzieci światłości. * Owocem światłości jest wszelka pra
wość i sprawiedliwość, i prawda. (O. W. Alleluja.)
K. Wy jesteście światłem świata. Niech świeci wasze
światło przed ludźmi, w. Owocem.
Albo:

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 96, 1. 4. 9)
Powszechne powołanie do świętości
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech zaprze samego siebie,
weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje”. Twarde wydaje się
i trudne to, co Pan nakazał: Jeśli kto chce iść za Nim,
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winien się zaprzeć samego siebie. Lecz nie jest trudne
ani twarde, skoro nakazuje Ten, który wspomaga i sam
sprawia to, co nakazuje.
Prawdziwe oto są słowa, którymi woła do Boga psal
mista: „Według słów Twoich strzegłem drogi trudnej”,
ale też prawdą jest to, co sam Pan powiada: „Jarzmo mo
je jest słodkie, a moje brzemię lekkie” . Co bowiem jest
trudne w przykazaniu, miłość czyni łatwym.
Cóż oznacza: „Niech weźmie krzyż swój”? Niech przyj
mie to, co uciążliwe: tak właśnie niech Mnie naśladuje.
Kiedy bowiem zacznie iść za Mną, kierując się w postę
powaniu moimi przykazaniami, wielu będzie się sprze
ciwiało, wielu zakazywało, wielu odradzało, nawet spo
śród tych, którzy rzekomo idą za Chrystusem. Z Chry
stusem szli ci, którzy zabraniali wołać niewidomym. Jeśli
chcesz iść za Mną, groźby, pochlebstwa czy jakiekolwiek
przeciwności przemieniaj w krzyż; cierp, dźwigaj, nie
upadaj.
Do każdego więc na tym świecie świętym, dobrym,
pojednanym, zbawionym, a raczej mającym dopiero być
zbawionym, teraz zaś zbawionym w nadziei: „w nadziei
bowiem już jesteśmy zbawieni”, do każdego, to jest do
całego idącego za Chrystusem Kościoła, powiedział Zba
wiciel: „Kto chce iść za Mną, niech zaprze samego siebie”.
Nie znaczy to, iż wezwania tego powinny słuchać
dziewice, poślubione zaś nie; bądź wdowy powinny, za
mężne zaś nie; albo mnisi powinni, zaś żyjący na świecie
nie; albo duchowni, a świeccy nie, ale cały Kościół, całe
Ciało, wszystkie członki spełniające odmienne i właściwe
sobie obowiązki winny podążać za Chrystusem.
Niech przeto cały Kościół idzie za Chrystusem, niech
idzie Gołębica, niech idzie Oblubienica, odkupiona i upo
sażona krwią Oblubieńca. Ma tam swe miejsce nieskazi
telność dziewicza, ma miejsce powściągliwość wdów, ma
miejsce małżeńska czystość.
Niech więc poszczególne członki Kościoła idą za Chry
stusem, każdy według swego stanu, miejsca i sposobu;
niechaj zaprą samych siebie, to jest niechaj zbytnio nie
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polegają na sobie; niech wezmą krzyż swój, to jest, niech
zniosą dla Chrystusa wszystko to, co im świat nałoży.
Niechaj umiłują Tego, który jedynie nie zawodzi, który
jedynie nie wprowadza w błąd, który jedynie nie błądzi;
niechaj miłują Go, bo prawdą jest to, co obiecuje. Ale
ponieważ nie daje natychmiast, stąd niekiedy wiara słab
nie. Przetrzymaj, wytrzymaj, przetrwaj, zwłokę spokojnie
przyjmij, a tak oto niesiesz swój krzyż.
R e s p o n s o r iu m

w. Oto ten, | który wielkich dzieł dokonał przed
Bogiem / i z całego serca chwalił Pana. * Niech więc
oręduje za grzesznikami całego świata. (O. W. Alleluja.)
K. Oto człowiek bez zarzutu, prawdziwy czciciel Bo
ga; wstrzymywał się od wszelkiego zła trwając w swojej
niewinności, w. Niech więc.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.

JUTRZNIA
H ymn
O jednym świętym mężczyźnie:

1 Jak gwiazda poranna jaśnieje
Wspomnienie człowieka świętego,
Któregoś uczynił, o Chryste,
Filarem Twojego Kościoła.
2 Gdy poszedł za Tobą z radością
I wszystko opuścił dla Ciebie,
Nazwałeś go nowym imieniem
Wyrytym na białym kamyku.
3 Odziałeś go szatą zbawienia
Za wierność pierwotnej miłości
I dałeś spożywać owoce
Rosnące na drzewie żywota.
4 Przez niego wskazałeś nam drogę
Wiodącą do Twego królestwa
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I grzesznych natchnąłeś nadzieją,
Że Ty się zmiłujesz nad nimi.
5 Z pokorą wielbimy Cię, Panie,
Bo sam jesteś pełnią świętości
I z Ojcem, i Duchem królujesz
Na tronie swej chwały odwiecznej. Amen.
0 wielu świętych mężczyznach:

1 Bądź pochwalony, Najwyższy,
Za Twoją dobroć dla ludzi,
Których prowadzisz ku sobie
Drogami wiernej miłości.
2 Dajesz im spokój mądrości,
Napełniasz serca weselem,
Sprawiasz, że zawsze roztropni,
Umieją pomóc swym bliźnim.
3 Kiedy doświadczasz wybranych
I doskonalisz cierpieniem,
W Tobie znajdują otuchę
Radośnie pełniąc Twą wolę.
4 Słońce już wzeszło na niebie
I nowy dzień się zaczyna,
Obudź w nas, Boże, pragnienie,
By pójść za świętych przykładem.
5 Tobie, coś wielu powołał
Do oglądania Twej chwały,
Cześć i podzięka niech będzie,
Jedyny w Trójcy Najświętszej. Amen.
1 ant. Pan ich obdarzył wspaniałą jasnością * i jako
dziedzictwo dał im wieczną chwałę. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Słudzy Pańscy, * błogosławcie Pana na wieki.
(O. W. Alleluja.)
3 ant. Niech się święci cieszą w chwale, * niech się
weselą na uczcie niebieskiej. (O. W. Alleluja.)
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C zytanie

R z 12, 1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co do
skonałe.
R esponsorium

krótkie

Wielki Post:

Serca świętych zwrócone * Ku prawu Bożemu.
W. Serca. K. Ich kroki nie zachwiały się w drodze. W. Ku
prawu. K. Chwała Ojcu. w . Serca.
K.

Okres Wielkanocny:

Serca świętych zwrócone ku prawu Bożemu. *
Alleluja, alleluja, w . Serca. K. Ich kroki nie zachwiały się
w drodze, w . Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Serca.
K.

Ant. do pieśni Zachariasza
O jednym świętym mężczyźnie:

Kto spełnia wymagania prawdy, * zbliża się do świa
tła, / aby się okazało, że jego uczynki są dokonane
w Bogu. (O. W. Alleluja.)
O wielu świętych mężczyznach:

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * błogo
sławieni czystego serca, / albowiem oni Boga oglądać
będą. (O. W. Alleluja.)
O zakonniku:

Kto pełni wolę Ojca mojego, * ten Mi jest bratem,
siostrą i matką. (O. W. Alleluja.)
Albo o zakonniku:

Pan moim dziedzictwem, * On jest dobry dla duszy,
która Go szuka. (O. W. Alleluja.)
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O pełniącym dzieła miłosierdzia:

Po tym wszyscy poznają, * że jesteście moimi ucznia
mi, / jeśłi będziecie się wzajemnie miłowali. (O. W. Al
leluja.)
O wychowawcy:

Ten, kto jest miłosierny, * poucza i prowadzi ucz
niów / jak dobry pasterz swoje owce. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Wysławiajmy Chrystusa, Boga świętego, i błagajmy,
abyśmy mogli Mu służyć w świętości i sprawiedli
wości przez wszystkie dni nasze:
Panie Jezu, tylko Tyś jest święty.
Ty zechciałeś upodobnić się do nas we wszystkim oprócz
grzechu,
— Panie Jezu, zmiłuj się nad nami.
Ty nas wszystkich powołałeś do doskonałej miłości,
Panie Jezu, obdarz nas świętością.
Ty nam poleciłeś, abyśmy byli solą ziemi i światłem
świata,
Panie Jezu, bądź naszą światłością.
Ty przyszedłeś nie po to, aby Ci służono, lecz aby
służyć,
Panie Jezu, pomóż nam z pokorą służyć Tobie i bra
ciom.
Ty jesteś odblaskiem chwały Ojca i odbiciem Jego istoty,
Panie Jezu, daj nam oglądać w chwale Twoje oblicze.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odm awia się następującą:
O jednym świętym mężczyźnie:

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest
dobry, f spraw za wstawiennictwem świętego N., abyśmy
prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie * i mogli
oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana.
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Albo:

Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świę
tych pociągają nas do lepszego życia, f spraw, abyśmy
nieustannie naśladowali czyny świętego N., * którego
pamięć czcimy. Przez naszego Pana.
O wielu świętych mężczyznach:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe
dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestni
czyć w Twojej chwale, t spraw, aby ich modlitwa i przy
kłady * pobudzały nas do wiernego naśladowania Twoje
go Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
O zakonniku:

Boże, dzięki Twojej łasce święty N. wytrwale naślado
wał Chrystusa ubogiego i pokornego, f spraw za jego
wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym po
wołaniu, osiągnęli doskonałość, * której wzór nam dałeś
w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszyst
kie wieki wieków.
O opacie:

Boże, Ty nam dałeś w świętym N., opacie, wzór ewan
gelicznej doskonałości, f spraw, abyśmy wśród zmien
nych kolei życia * całym sercem umiłowali sprawy niebie
skie. Przez naszego Pana.
O pełniącym dzieła miłosierdzia:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje
Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, t
spraw, abyśmy za przykładem świętego N. pełnili dzieła
chrześcijańskiego miłosierdzia * i zasłużyli na przyjęcie do
grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez na
szego Pana.
O wychowawcy:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego N.,
który wskazywał młodzieży drogę zbawienia, f spraw,

Modlitwa w ciągu dnia

1709

abyśmy naśladując jego przykład, wiernie szli za Chry
stusem, naszym Mistrzem, * i razem z naszymi braćmi
doszli do Ciebie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Kto zachowuje słowo Chrystusa, * ten ma miłość
doskonałą. (O. W. Alleluja.)
Ga 6, 8 b
Co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele
swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu,
jako plon ducha zbierze życie wieczne.
C z y ta n ie

K. Pan kieruje pokornych ku sprawiedliwości. (O. W.

Alleluja.)
W. A cichych poucza o swoich drogach. (O. W. Al
leluja.)
Modlitwa południowa

Ant. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, *
ten wejdzie do królestwa niebieskiego. (O. W. Alleluja.)
Kor 9, 2 6 -2 7 a
Biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym
zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało
i biorę je w niewolę.
K. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Pa
nie. (O. W. Alleluja.)
W. I pouczasz swoim prawem. (O. W. Alleluja.)

C z y ta n ie

1

Modlitwa popołudniowa

Ant. Żadne oko nie widziało, poza Tobą, Boże, * co
przygotowałeś ufającym Tobie. (O. W. Alleluja.)
C z y ta n ie

F l p 4, 8. 9 b

Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie:
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jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na
myśli, a Bóg pokoju będzie z wami.
K. Niech się radują, Panie, wszyscy ufający Tobie.
(O. W. Alleluja.)
w. Na wieki cieszyć się będą, a Ty w nich zamiesz
kasz. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.

II NIESZPORY
H ym n
O jednym świętym mężczyźnie:

1 Błogosławiony ubogi w duchu,
Bo już posiada królestwo niebios;
Błogosławiony, co swymi łzami
Zasłużył sobie na pocieszenie.
2 Błogosławiony pokorny człowiek,
Którego dusza szukała ciszy;
Błogosławiony, co walczył mężnie
O sprawiedliwość, bo ją otrzymał.
3 Błogosławiony służący braciom
Przez czułą dobroć i miłosierdzie;
Błogosławiony czystego serca,
Albowiem teraz ogląda Boga.
4 Błogosławiony szerzący pokój,
Bo synem Bożym nazwany został;
Błogosławiony prześladowany
Za swoją wiarę i miłość Pana.
5 Błogosławiony Twój uczeń, Jezu,
Którego pamięć sławimy dzisiaj;
Jego modlitwa niech nam pomoże
Wypełniać wolę naszego Ojca.
6 Błogosławieństwo i cześć na wieki
Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem;
Błogosławiona Najświętsza Trójca,
Przeczyste źródło doskonałości. Amen.
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0 wielu świętych mężczyznach:

1 Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów.
Sławmy ich wiarę i czyny bez skazy,
Bo dzisiaj niebo i ziemia wychwala
Sługi Chrystusa.
2 Gdyż skromni, mądrzy i pełni pokory
Wiedli swe życie bezgrzeszne i czyste,
Aż duch uleciał z mieszkania ziemskiego
W niebo gwiaździste.
3 Już odtąd mogą pośpieszyć z pomocą
Ludzkim cierpieniom, pocieszyć płaczących,
Przywrócić pokój duchowi w rozterce,
Ciało uleczyć.
4 Niech nasze prośby aż do nich się wzniosą
I wyjednają ich możną opiekę,
By w trudach życia przynieśli nam ulgę
Swoją modlitwą.
5 Samemu Bogu niech będzie na wieki
Chwała, majestat, podzięka i hołdy,
Bo Jego dobroć przez prawa niezmienne
Rządzi wszechświatem. Amen.
Psal m o d ia

1 ant. Kto postępuje nienagannie i jest doskonały, *
otrzyma chwałę na wieki. (O. W. Alleluja.)
Psalm 15
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, f
działa sprawiedliwie *
1 mówi prawdę w swoim sercu,
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, |
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
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Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, |
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Ant. Kto postępuje nienagannie i jest doskonały,
otrzyma chwałę na wieki. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Łaska i miłosierdzie Boga nad Jego wybraymi * i
nad świętymi Jego opatrzność. (O. W. Alleluja.)
Psalm 112
Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, f
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, |
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.
Ant. Łaska i miłosierdzie Boga nad Jego wybranymi /
i nad świętymi Jego opatrzność. (O. W. Alleluja.)
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3
ant. Święci śpiewają pieśń nową * przed tronm
Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami.
(O. W. Alleluja.)
Pieśń

Ap 15, 3-4

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, |
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody f
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Ant. Święci śpiewają pieśń nową / przed tronem Boga
i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami.
(O. W. Alleluja.)
C zy t a n ie

R z 8, 28-30

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała
we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani
według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków
poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór
obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między
wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też
powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił,
a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

Pan jest sprawiedliwy * I kocha sprawiedliwość.
W. Pan. K. Z miłością spogląda na dobrych, w . I kocha.
K. Chwała Ojcu. w . Pan.
K.

Okres Wielkanocny:

Pan jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. *
Alleluja, alleluja, w. Pan. K. Z miłością spogląda na
dobrych. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. W. Pan.
K.
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Ant. do pieśni Maryi
O jednym świętym mężczyźnie:

Sługo dobry i wierny, * wejdź do radości twojego
Pana. (O. W. Alleluja.)
O wielu świętych mężczyznach:

Byli wierni aż do śmierci * i otrzymali od Pana wieniec
życia. (O. W. Alleluja.)
O zakonniku:

Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, *
stokroć więcej otrzymacie / i posiądziecie życie wieczne.
(O. W. Alleluja.)
Albo o zakonniku:

Gdzie bracia jednomyślnie wychwalają Boga, * tam
zstąpi błogosławieństwo Pańskie. (O. W. Alleluja.)
O pełniącym dzieła miłosierdzia:

Zaprawdę powiadam wam: * Wszystko, co uczyniliście
jednemu z moich braci najmniejszych, / Mnieście uczynili. /
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, / weźcie w posiada
nie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.
(O. W. Alleluja.)
O wychowawcy:

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, * do takich
bowiem należy królestwo niebieskie. (O. W. Alleluja.)
Pr o śby

Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby
przez przykład i orędownictwo świętych pozwolił nam
osiągnąć doskonałość życia:
Uświęć nas, Ojcze.
Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się święty
mi i rzeczywiście nimi byli,
niech Kościół na całej ziemi daje świadectwo o Tobie.
Ojcze święty, Ty chcesz, abyśmy podobali się Tobie
przez godne postępowanie,
daj nam przynosić owoce dobrych uczynków.
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Ojcze święty, Ty przez Chrystusa pojednałeś nas ze sobą,
zachowaj nas w swoim imieniu, abyśmy wszyscy
stanowili jedno.
Ojcze święty, Ty nas wezwałeś na niebiańską ucztę,
spraw, abyśmy spożywając Chleb, który z nieba
zstąpił, osiągnęli pełnię miłości.
Ojcze święty, daruj winy wszystkim grzesznikom
i dopuść zmarłych do oglądania blasku Twojego
oblicza.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O jednym świętym mężczyźnie:

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest
dobry, | spraw za wstawiennictwem świętego N., abyśmy
prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie * i mogli
oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana.
Albo:
Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świę
tych pociągają nas do lepszego życia, t spraw, abyśmy
nieustannie naśladowali czyny świętego N., * którego
pamięć czcimy. Przez naszego Pana.
O wielu świętych mężczyznach:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe
dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestni
czyć w Twojej chwale, f spraw, aby ich modlitwa i przy
kłady * pobudzały nas do wiernego naśladowania Two
jego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
O zakonniku:

Boże, dzięki Twojej łasce święty N. wytrwale naśla
dował Chrystusa ubogiego i pokornego, t spraw za jego
wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym po
wołaniu, osiągnęli doskonałość, * której wzór nam dałeś
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w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszy
stkie wieki wieków.
O opacie:

Boże, Ty nam dałeś w świętym N., opacie, wzór ewan
gelicznej doskonałości, f spraw, abyśmy wśród zmiennych
kolei życia * całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.
Przez naszego Pana.
O pełniącym dzieła miłosierdzia:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje
Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, f
spraw, abyśmy za przykładem świętego N. pełnili dzieła
chrześcijańskiego miłosierdzia * i zasłużyli na przyjęcie do
grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez na
szego Pana.
O wychowawcy:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego N.,
który wskazywał młodzieży drogę zbawienia, | spraw,
abyśmy naśladując jego przykład, wiernie szli za Chry
stusem, naszym Mistrzem, * i razem z naszymi braćmi
doszli do Ciebie. Przez naszego Pana.

TEKSTY WSPÓLNE
O ŚWIĘTYCH KOBIETACH
I N IE S Z P O R Y
H YM N jak w II Nieszporach, s. 1731.
Ps a l m o d i a

1 ant. Błogosławione imię Pana, * który okazał mio
sierdzie swojej służebnicy. (O. W. Alleluja.)
Psalm 113
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
1 dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Ant. Błogosławione imię Pana, / który okazał miło
sierdzie swojej służebnicy. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Chwal, Jeruzalem, Pana, * gdyż błogosław
synom twoim w tobie. (O. W. Alleluja.)
Psalm 147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
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Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Ant. Chwal, Jeruzalem, Pana, / gdyż błogosławi sy
nom twoim w tobie. (O. W. Alleluja.)
ant. Podobałaś się Panu, * twój Bóg raduje się toą.
(O. W. Alleluja.)
3

Pieśń

E f 1, 3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, f
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
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Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, t
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Podobałaś się Panu, / twój Bóg raduje się tobą.
(O. W. Alleluja.)
Flp 3, 7-8
Wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na
Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko
uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość pozna
nia Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem
się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał
Chrystusa.
C zy t a n ie

R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Weselić się i cieszyć będę * Z Twego miłosierdzia,
w . Weselić. K. Bo wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy.
W. Z Twego miłosierdzia. K. Chwała Ojcu. W. Weselić.
Okres Wielkanocny:

K. Weselić się i cieszyć będę z Twego miłosierdzia. *
Alleluja, alleluja. W. Weselić. K. Bo wejrzałeś na pokorę
swojej służebnicy. W. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu.

w. Weselić.
Ant. do pieśni Maryi
O jednej świętej kobiecie:
Niech się nasyci owocami swoich trudów, * a cały
Kościół niech sławi jej czyny. (O. W. Alleluja.)
O wielu świętych kobietach:

Weselą się serca szukających Boga * i wysławiają Jego
święte imię. (O. W. Alleluja.)
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O zakonnicy:

Bóg poślubił ją sobie na wieki * przez wierność i miło
sierdzie. (O. W. Alleluja.)
O wychowawczyni:

Słuchaj, synu, napomnień ojca * i nie odrzucaj nauk
swej matki, / lecz wyryj je w twoim sercu na zawsze.
(O. W. Alleluja.)
PRO ŚBY i modlitwa jak w II Nieszporach, s. 1736.

WEZWANIE

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych
jaśnieje. (O. W. Alleluja.)
Albo: Chwalmy naszego Boga / cześć oddając świętej
N. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.

GODZINA CZYTAŃ
H ymn
O jednej świętej kobiecie:

1 Sławmy niewiastę roztropną
I ozdobioną cnotami,
Która, bogata w zasługi,
Nagrodą nieba się cieszy.
2 Sercem pokornym i cichym
Szukała Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.
3 Czysta w uczuciach i myśli
Pochlebstwem świata wzgardziła;
Bóg ją napełnił świętością
I dał jej chwałę wieczystą.
4 Całe swe życie oddała
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Ogląda Boże oblicze.
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5 Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże w Trójcy Jedyny;
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do królestwa. Amen.
0 wielu świętych kobietach:

1 Sławmy niewiasty roztropne
I ozdobione cnotami,
Które, bogate w zasługi,
Nagrodą nieba się cieszą.
2 Sercem pokornym i cichym
Szukały Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.
3 Czyste w uczuciach i myśli
Pochlebstwem świata wzgardziły;
Bóg je napełnił świętością
I dał im chwałę wieczystą.
4 Całe swe życie oddały
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Na Boże patrzą oblicze.
5 Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże w Trójcy Jedyny;
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do królestwa. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Otwiera usta z mądrością, * jej pouczenia są
pełne dobroci. (O. W. Alleluja.)
Psalm 19 A
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy wiadomość przekazuje.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano.

1722

Teksty wspólne o świętych kobietach

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Tam słońcu namiot postawił, |
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *
cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.
Ono wschodzi na krańcu nieba |
1 biegnie aż po drugi kraniec, *
a nic przed jego żarem się nie schroni.
Ant. Otwiera usta z mądrością, / jej pouczenia są pełne
dobroci. (O. W. Alleluja.)
2 ant. Święte niewiasty, ufając Bogu, * wysławiały
Go w swoim sercu. (O. W. Alleluja.)
Psalm 45
I
Z mego serca płynie piękne słowo, f
pieśń moją śpiewam królowi, *
język mój jest jak rylec biegłego pisarza.
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, f
wdzięk się rozlał na twoich wargach, *
przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki.
Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, *
chlubę twoją i ozdobę.
Wstąp szczęśliwie na rydwan |
w obronie wiary, prawa i ubogich, *
a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny.
Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, *
ludy padają przed tobą.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, t
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie *
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem.
Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, *
z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
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Ant. Święte niewiasty, ufając Bogu, / wysławiały Go
w swoim sercu. (O. W. Alleluja.)
ant. Do Ciebie, Panie, * wiodą Twoje służebnce
3
z radością i w uniesieniu. (O. W. Alleluja.)
II
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Oto córa Tyru zbliża się z darami, *
możni narodów szukają twych względów.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, *
dlatego na wieki sławić cię będą narody.
Ant. Do Ciebie, Panie, / wiodą Twoje służebnice
z radością i w uniesieniu. (O. W. Alleluja.)
K. Myśli mego serca zawsze są przed Tobą. (O. W.
Alleluja.)
w. Panie, pomocy moja i mój Zbawicielu. (O. W.
Alleluja.)
I C z y t a n ie
Należy wybrać tekst najbardziej odpowiedni spośród czytań
w Tekstach wspólnych o świętych mężczyznach, s. 1696 - 1699.
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Inne czytanie; o świętej, która żyła w małżeństwie:

Z Księgi Przysłów

31, 10-31

Kobieta pełna bojaźni Pańskiej
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyż
sza perły. Ufa jej serce małżonka, któremu na zyskach nie
zbywa. Nie czyni mu ona źle, ale dobrze przez wszystkie
dni jego życia.
O
len się stara i wełnę, starannie pracuje rękami. o
dobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza z daleka.
Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi,
a obowiązki swoim służebnicom.
Myśli o roli i ją kupuje, z zarobku rąk swoich zasadza
winnicę. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ra
miona. Już widzi pożytek z swej pracy; jej lampa wśród
nocy nie gaśnie.
Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzecio
no. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe
ręce. Dla domu śniegu się nie boi, bo cały dom odziany na
lata.
Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i purpury.
W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju
zasiądzie. Płótno wyrabia ona i sprzedaje, pasy dostarcza
kupcowi. Siła i godność jej strojem, śmieje się do dnia
przyszłego. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe
pouczenia. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba
lenistwa.
Powstają synowie, by uznać jej szczęście, i mąż, aby ją
sławić: „Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyż
szasz je wszystkie!”
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno; należy chwalić
niewiastę, co się boi Pana. Dajcie jej część dobra z pracy
jej rąk pochodzącego i w bramie niech czyny jej chwalą!
R espo n so r iu m

por. Prz 31, 17. 18; Ps 46, 6

w. Przepasała mocą swe biodra t i umocniła swoje
ramiona, * Dlatego jej lampa nigdy nie zgaśnie. (O. W.
Alleluja.)

Godzina czytań
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K. Bóg ją wspomoże o świcie; Bóg jest w jej wnętrzu,
więc się nie zachwieje, w. Dlatego.
Inne czytanie o świętej, która żyła w małżeństwie:

Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

3, 1-6. 8-17

Chrystusa miejcie w sercach za Świętego
Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet
wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez
samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez
nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie
nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie
ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka
o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest
tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej świę
te niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie
ozdabiały, a były poddane swoim mężom. Tak Sara była
posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście
się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się
żadnego zastraszenia.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współ
czujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie
oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie.
Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście
powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto
bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech
wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstęp
nie. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech
szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na
sprawiedliwych są zwrócone, a Jego uszy na ich prośby;
oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie
w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli
dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiaj
cie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś
Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze
gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was
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uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodno
ścią i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, aby ci,
którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystu
sie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczer
czo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cier
pieć dobrze czyniąc aniżeli czyniąc źle.
Flp 2, 2. 3. 4; 1 Tes 5, 14-15
w. Z miłością i w pokorze | oceniajcie jedni drugich za
wyżej stojących od siebie. * Niech każdy ma na oku nie
tylko swoje własne sprawy, / ale też i drugich. (O. W.
Alleluja.)
K. Przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie
cierpliwi; zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem
i wobec wszystkich, w. Niech każdy.
R e s p o n s o r iu m

I I C z y t a n ie
Należy wybrać tekst najbardziej odpowiedni spośród czytań
w Tekstach wspólnych o świętych mężczyznach, s. 1701 - 1704.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
Modlitwa jak w Jutrzni.

JU T R Z N IA
H ym n
O jednej świętej kobiecie:

1 Uczcijmy hymnem służebnicę Pana,
Która swą cnotą w pełni dorównała
Mądrej niewieście, wielce wysławianej
Na kartach Pisma.
2 Przez żywą wiarę, miłość i nadzieję
Była poddana woli swego Boga,
Czyniąc zaś dobro stała się pomocą
Dla wielu ludzi.
3 Niech jej zasługi wzruszą Ciebie, Jezu,
Przebacz nam grzechy, okaż miłosierdzie,
Byśmy Cię mogli wielbić czystym sercem
Przez całe życie.

Jutrznia
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4 Niech będzie chwała teraz i na wieki
Ojcu i Tobie, Zbawicielu świata,
Z Duchem Najświętszym, który swoim tchnieniem
Ożywia wszystko. Amen.
0 wielu świętych kobietach:

1 Uczcijmy hymnem służebnice Pana,
Które swą cnotą w pełni dorównały
Mądrej niewieście, wielce wysławianej
Na kartach Pisma.
2 Nie przywabiły ich marności świata,
Pełne wesela szły za wolą Ojca,
Szerząc wokoło miłą woń Chrystusa
Przez dobre czyny.
3 Przez umartwienie i serdeczne modły
Mogły odrzucić wszystko, co przemija,
Aby odszukać dobra niezniszczalne
Wiecznego życia.
4 Niech będzie chwała Bogu Jedynemu,
Cześć i majestat na wyżynach nieba,
On bowiem włada mądrze i łaskawie
Losami świata. Amen.
1 ant. Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza, * prawica
Twoja mnie wspiera. (O. W. Alleluja.)
Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 847.

2 ant. Prawica Pańska ją umocniła, * dlatego będzie

błogosławiona na wieki. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Będę się weselić i cieszyć * z Twego miłosier
dzia, Panie. (O. W. Alleluja.)
Cz y t a n ie

R z 12, 1-2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście
dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
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R espo n so r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:

K. Bóg jest w jej wnętrzu, * Więc się nie zachwieje.
W. Bóg. K. Bóg ją wspomoże o świcie, w . Więc. K. Chwa
ła Ojcu. w. Bóg.
Okres Wielkanocny:

K. Bóg jest w jej wnętrzu, więc się nie zachwieje. *
Alleluja, alleluja, w . Bóg. K. Bóg ją wspomoże o świcie,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w . Bóg.

Ant. do pieśni Zachariasza
O jednej i wielu świętych kobietach:

Podobne jest królestwo niebieskie * do kupca, szuka
jącego pięknych pereł. / Gdy znalazł jedną drogocenną per
łę, / sprzedał wszystko, co posiadał, aby ją kupić. (O. W.
Alleluja.)
O zakonnicy:

Kto pełni wolę Ojca mojego, * ten Mi jest bratem,
siostrą i matką. (O. W. Alleluja.)
Albo o zakonnicy:

Pan moim dziedzictwem, * On jest dobry dla duszy,
która Go szuka. (O. W. Alleluja.)
O pełniącej dzieła miłosierdzia:

Po tym wszyscy poznają, * że jesteście moimi ucznia
mi, / jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. (O. W. Al
leluja.)
O wychowawczyni:

Ten, kto jest miłosierny, * poucza i prowadzi uczniów
jak dobry pasterz swoje owce. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Razem z wszystkimi świętymi kobietami uwielbiajmy na
szego Zbawiciela i wołajmy do Niego:
Przyjdź, Panie Jezu.

Jutrznia
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Panie Jezu, Ty grzesznej kobiecie wiele odpuściłeś, bo
bardzo umiłowała,
odpuść nam, bo liczne są nasze grzechy.
Panie Jezu, Tobie w drodze usługiwały święte kobiety,
daj, abyśmy zawsze szli Twoimi śladami.
Panie Jezu, Nauczycielu, Maria słuchała słów Twoich,
gdy Marta gościnnie Ci służyła,
spraw, abyśmy Ci służyli z wiarą i miłością.
Panie Jezu, Ty nazwałeś swym bratem, siostrą i matką
wszystkich, którzy pełnią Twoją wolę,
daj, abyśmy zawsze podobali się Tobie w słowach
i uczynkach.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:
O jednej świętej kobiecie:

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia
świętej N., * spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc
życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana.
Albo:

Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym
napełniłeś swoją służebnicę, świętą N., f abyśmy wiernie
Ci służąc, za jej wzorem * podobali się Tobie przez wiarę
i uczynki. Przez naszego Pana.
O wielu świętych kobietach:

Wszechmogący Boże, oddajemy dzisiaj cześć świętym
N. i N., których podziwu godne życie jest dla wszystkich
przykładem; * niech ich wstawiennictwo wyjedna nam
Twoją łaskę. Przez naszego Pana.
O zakonnicy:

Boże, dzięki Twojej łasce święta N. wytrwale naśla
dowała Chrystusa ubogiego i pokornego, t spraw za jej
wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym po
wołaniu, osiągnęli doskonałość, * której wzór nam dałeś
55

lc.

n
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w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszyst
kie wieki wieków.
O pełniącej dzieła miłosierdzia:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje
Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, |
spraw, abyśmy za przykładem świętej N. pełnili dzieła
chrześcijańskiego miłosierdzia * i zasłużyli na przyjęcie do
grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez na
szego Pana.
O wychowawczyni:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą N., któ
ra wskazywała młodzieży drogę zbawienia, | spraw, abyś
my naśladując jej przykład wiernie szli za Chrystusem,
naszym Mistrzem, * i razem z naszymi braćmi doszli do
Ciebie. Przez naszego Pana.
MODLITWA W CIĄGU DNIA
W psalmodii dodatkowej zamiast psalmu 122 można odmó
wić psalm 129, s. 1177, a zamiast psalmu 127 psalm 131, s. 1066.

Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Wyleję Ducha mego * na moje sługi i służebnice.
(O. W. Alleluja.)
Ga 6, 8 b
Co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele
swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu,
jako plon ducha zbierze życie wieczne.
K . Błogosławieni, których droga nieskalana. (O. W.
Alleluja.)
W. Którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
(O. W. Alleluja.)
C z y t a n ie

Modlitwa południowa

Ant. Serce moje i ciało * radośnie wołają do Boga
żywego. (O. W. Alleluja.)

II Nieszpory
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1 Kor 9, 26-27a

C z y t a n ie

Biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym
zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało
i biorę je w niewolę.
K . Znalazłam umiłowanego mej duszy. (O. W. Al
leluja.)
W. Pochwyciłam go i nie puszczę. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa popołudniowa

Ant. Należę do mojego miłego, * a on należy do mnie.
(O. W. Alleluja.)
C zy tanie

Flp 4, 8. 9 b

Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie:
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na
myśli, a Bóg pokoju będzie z wami.
K . Będę Ci śpiewać, Panie. (O. W. Alleluja.)
w. Rozważając drogę nieskalaną. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.

II N IE S Z P O R Y
H

ym n

O jednej świętej kobiecie:

1 Wieczorne światło napełnia
Przestworza niebios i ziemię,
A my sławimy modlitwą
Wspomnienie świętej niewiasty.
2 Odeszłaś od nas już dawno,
Lecz słodka pamięć o tobie
Na zawsze trwa w naszych sercach
I smutnym niesie pociechę.
3 Bo w tobie Bóg nam ukazał,
Jak dobry jest dla pokornych,
Jak może życia szarzyznę
Przemienić swoją miłością.
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4 Poznałaś smak wyrzeczenia
I łez przelanych samotnie,
A z tego źródła ofiary
Poiłaś innych weselem.
5 Roztropna, mądra i czysta,
Posiadłaś pełnię pokoju,
A teraz stoisz przed Panem,
By orędować za nami.
6 Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Oddają cześć odkupieni,
A Jego łaska nam wszystkim
Niech bramę niebios otworzy. Amen.
0 wielu świętych kobietach:

1 Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie,
Władco niebiosów, ziemi oraz morza,
Kiedy sławimy hymnem Twoją chwałę,
Przebacz nam winy!
2 W kruchych naczyniach skrywasz swe klejnoty:
Słabe niewiasty darzysz wielką mocą,
Aby skromnością mogły świat zwyciężyć
Dzięki Twej łasce.
3 Dajesz im ufność, że posiądą w niebie
Wieniec nagrody wysłużony w trudzie;
Tam już w pokoju będą się radować
Twoim królestwem.
4 Cześć i majestat Ojcu wszechmocnemu,
Chwała Synowi razem z Duchem Świętym,
Który zapala płomień swej miłości
W sercach pokornych. Amen.
r

P s a l m o d ia

1 ant. Służebnica Twoja, Panie, * cieszy się pośród
zbawionych. (O. W. Alleluja.)
Psalm 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.

II Nieszpo ry
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Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, f
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Ant. Służebnica Twoja, Panie, / cieszy się pośród
zbawionych. (O. W. Alleluja.)
2
ant. Jak mocne fundamenty na skale, * tak Bże
przykazania w sercu świętej niewiasty. (O. W. Alleluja.)
Psalm 127
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
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Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Ant. Jak mocne fundamenty na skale, / tak Boże
przykazania w sercu świętej niewiasty. (O. W. Alleluja.)
3 ant. Prawica Pańska ją umocniła, * dlatego będie
błogosławiona na wieki. (O. W. Alleluja.)
Pieśń

E f 1,3-10

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie f
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, t
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, t
według swojego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako
Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Ant. Prawica Pańska ją umocniła, / dlatego będzie
błogosławiona na wieki. (O. W. Alleluja.)

II Nieszpory
C z y t a n ie

1735
R z 8, 28-30

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała
we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani
według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków
poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór
obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między
wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też po
wołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a któ
rych usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

Wielki Post:
K. Bóg ją wybrał * I bardzo umiłował, w . Bóg. K. Dał
jej zamieszkać w swoim przybytku, w. I bardzo. K. Chwa

ła Ojcu. w. Bóg.
Okres W ielkanocny:
K. Bóg ją wybrał i bardzo umiłował. * Alleluja, al
leluja. w. Bóg. K. Dał jej zamieszkać w swoim przybytku,
w. Alleluja, alleluja. K. Chwała Ojcu. w. Bóg.

Ant. do pieśni Maryi
O jednej i wielu świętych kobietach:

Moje serce raduje się w Panu * i pełne jest wesela, /
gdyż cieszę się moim zbawieniem. (O. W. Alleluja.)
O zakonnicy:

Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, *
stokroć więcej otrzymacie / i posiądziecie życie wieczne.
(O. W. Alleluja.)
O pełniącej dzieła miłosierdzia:

Zaprawdę powiadam wam: * Wszystko co uczynili
ście jednemu z moich braci najmniejszych, / Mnieście
uczynili. / Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, / weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od zało
żenia świata. (O. W. Alleluja.)
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0 wychowawczyni:

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, * do takich
bowiem należy królestwo niebieskie. (O. W. Alleluja.)
P rośby

Przez orędownictwo świętych kobiet módlmy się do Pana
za Kościół i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Przez męczennice, które siłą ducha pokonały śmierć ciała,
udziel swemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach.
Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeń
stwie, wzrastały w łasce,
udziel swemu Kościołowi apostolskiej płodności.
Przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły
1 uświęcały swoją samotność,
spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej
miłości.
Przez matki, które urodziły i wychowały dzieci dla
królestwa Bożego i ludzkiej społeczności,
spraw, aby Twój Kościół zrodził wszystkich do życia
wiecznego.
Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły na oglądanie
blasku Twojego oblicza,
daj wszystkim zmarłym Twego Kościoła udział w
wiecznej radości.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odm awia się następującą:
O jednej świętej kobiecie:

Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia
świętej N., * spraw, abyśmy ją naśladowali prowadząc
życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana.
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Albo:
Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym
napełniłeś swoją służebnicę, świętą N., t abyśmy wiernie
Ci służąc, za jej wzorem * podobali się Tobie przez wiarę
i uczynki. Przez naszego Pana.
O wielu świętych kobietach:

Wszechmogący Boże, oddajemy dzisiaj cześć świętym
N. i N., których podziwu godne życie jest dla wszystkich
przykładem; * niech ich wstawiennictwo wyjedna nam
Twoją łaskę. Przez naszego Pana.
O zakonnicy:

Boże, dzięki Twojej łasce święta N. wytrwale naślado
wała Chrystusa ubogiego i pokornego, f spraw za jej
wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym po
wołaniu, osiągnęli doskonałość, * której wzór nam dałeś
w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszy
stkie wieki wieków.
O pełniącej dzieła miłosierdzia:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje
Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, f
spraw, abyśmy za przykładem świętej N. pełnili dzieła
chrześcijańskiego miłosierdzia * i zasłużyli na przyjęcie do
grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez na
szego Pana.
O wychowawczyni:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętą N., która
wskazywała młodzieży drogę zbawienia, | spraw, abyśmy
naśladując jej przykład wiernie szli za Chrystusem, na
szym Mistrzem, * i razem z naszymi braćmi doszli do
Ciebie. Przez naszego Pana.
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TEKSTY WSPÓLNE O Z A K O N N IK A C H
Wszystko z Tekstów wspólnych o świętych mężczyznach,
s. 1689. albo o świętych kobietach, s. 1717, z wyjątkiem:
I N IE S Z P O R Y
HYMN jak w II Nieszporach, s. 1743.

Ant. do pieśni Maryi
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, * nie
może być moim uczniem. (O. W. Alleluja.)
Albo o zakonniku:

Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana * i zapłatę od
Boga, swego Zbawcy, / bo jest z pokolenia tych, / którzy
Go szukają. (O. W. Alleluja.)
Albo o zakonnicy:

Bóg poślubił ją sobie na wieki * przez wierność
i miłosierdzie. (O. W. Alleluja.)
M odlitwa jak w Jutrzni.
W E Z W A N IE

Ant. Uwielbiajmy Boga, / którego chwała w świętych
jaśnieje. (O. W. Alleluja.)
Albo: Chwalmy naszego Boga, / cześć oddając świę
temu (świętej) N. (O. W. Alleluja.)
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
G O D Z IN A CZYTAŃ
HYMN jak w Godzinie czytań Tekstów wspólnych o świętych
mężczyznach, s. 1693. albo o świętych kobietach, s. 1720.
I C z y t a n ie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan

4, 1-24

Każdemu dana jest laska
do budowania Ciała Chrystusowego
Bracia! Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście
postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście
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wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, zno
sząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jed
ność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało
i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei,
jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara,
jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który
jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we
wszystkich.
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary
daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy
do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.
Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również
zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest
i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszy
stko napełnić.
I
On ustanowił jednych apostołami, innych proroa
mi, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycie
lami dla przysposobienia świętych do wykonywania po
sługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdzie
my wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania
Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wiel
kości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już
nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy po
wiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i prze
biegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast
żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło
ku Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe
Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej
więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego
miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie
w miłości.
To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już
nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym
myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia
Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek
zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do
nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając
zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
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Wy zaś nic tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście
przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie
z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzed
niego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka,
który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odna
wiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowie
ka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości.
RESPONSORIUM

M t 19, 29. 27

W. Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, t braci

lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, * Stokroć
tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. (O. W. Alleluja.)
K. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą,
cóż więc otrzymamy? w. Stokroć.
O mniszce:
RESPONSORIUM

p o r . Ł k 10, 42. 39

w. Jednego tylko potrzeba. * Obrała najlepszą cząst
kę, której nie będzie pozbawiona. (O. W. Alleluja.)
K. Siedząc u stóp Pana przysłuchiwała się Jego mo
wie. w. Obrała.
II C z y t a n i e

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża,
do Ewangelii
( k s i ę g a 2, h o m i l i a 36, 11-13)

Na kwiecie, lecz nie ze świata
Chciałbym was zachęcić do porzucenia wszystkiego,
ale nie śmiem. Jeśli przeto nie możecie opuścić wszystkich
spraw tego świata, zatrzymajcie je tak, aby one was na
świecie nie zatrzymywały, abyście dobra ziemskie posia
dali, a nie byli przez nie posiadani; aby wszystko, co
wasze, poddane było duchowi, nie zaś, by on, skrępo
wany miłością do świata, stał się podległych sobie spraw
zupełnym niewolnikiem.
Niech przeto dobra doczesne będą używane, wieczne
upragnione. Dobra ziemskie niech będą usługującymi
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w drodze, wieczne - upragnionymi u celu. Cokolwiek
dzieje się na tym świecie, niech będzie uznawane za dru
gorzędne. Niechaj ku przyszłości zwracają się oczy umysłu,
pilnie wypatrując, ku czemu zmierzamy.
Niechaj gruntownie wyrwane zostaną wady nie tylko
z czynów, ale i serc. Niech nie odrywają nas od Wieczerzy
Pańskiej przyjemności ciała, dociekliwe roztrząsanie ta
jemnic Bożych, gorączka pychy. Zresztą nawet i to, co
godziwe na tym świecie, sprawujmy jakby przelotnie, by
kuszące dobra ziemskie usługując naszemu ciału, jak
najmniej sprzeciwiały się duchowi.
Nie odważamy się zatem, bracia, zachęcać was, abyś
cie porzucili wszystko; wszakże jeśli zechcecie, to nawet
zatrzymując, opuścicie, jeżeli tak używać będziecie dóbr
doczesnych, by całym sercem dążyć do wiecznych. Ten
bowiem używa dóbr doczesnych, jakby ich nie używał,
kto zewnętrznie korzysta z koniecznych środków do ży
cia, ale nie zezwala im zapanować nad duchem. Tak
podporządkowane służą one z zewnątrz i nigdy nie osła
biają gorliwości duszy dążącej ku niebu. Ci, którzy tak
postępują, używają dóbr doczesnych, ale ich nie pragną.
Niechaj przeto nie będzie niczego, co przytrzymywałoby
pragnienia waszego serca, ani też jakiejkolwiek na świecie
przyjemności, która by was ze światem wiązała.
Jeśli kocha się dobro, serce znajduje radość w dobrach
większych, to jest niebieskich. Jeśli zło napawa lękiem,
zło wieczne objawia się duszy, by ona widząc, iż tam
znajduje się i to, co bardziej kocha, i to, czego bardziej
się lęka, nie wiązała się wcale z tym, co tutaj.
Aby tak postępować, otrzymujemy pomoc w Pośred
niku między Bogiem a ludźmi. Od Niego rychło otrzyma
my wszystko, jeśli Go naprawdę miłujemy: Tego, który
z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg po wszyst
kie wieki wieków. Amen.
R espo n so r iu m

1 Kor 7, 29. 30. 31; 2, 12

w. Czas jest krótki, f Trzeba więc, aby ci, co się ra
dują, / tak, jakby się nie radowali; / a ci, którzy używają
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tego świata, / tak jakby z niego nie korzystali. * Przemija
bowiem postać tego świata. (O. W. Alleluja.)
K. A myśmy nie otrzymali ducha świata, w. Przemija.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA
H ymn

1 O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Własnością Ojca na wieki się stali,
A Duch Najświętszy różnymi drogami
Wiedzie ku Niemu.
2 Zrodzonych z Boga przez krew Twoją świętą
Umacniasz łaską i nowym natchnieniem,
A dar miłości rozbudza w nich ziarno
Życia dla Ciebie.
3 Ty sam ich wzywasz, a oni z radością
Rzucając wszystko, zdążają za Tobą,
Na ścieżce krzyża szukając wytrwale
Ojca samego.
4 Ich mężne serce przylgnęło do Ciebie
I doskonale spełnili Twą wolę,
A Ty im dałeś za wierność niezłomną
Wieczną nagrodę.
5 Wielbimy Ciebie, o Chryste, nasz Panie,
I Twego Ojca, i Ducha Świętego,
Bo za niewiele, co składa Ci człowiek,
Płacisz stokrotnie. Amen.
r-

Ant. do pieśni Zachariasza
Kto pełni wolę Ojca mojego, * ten Mi jest bratem,
siostrą i matką. (O. W. Alleluja.)
Albo: Pan moim dziedzictwem. * On jest dobry dla
duszy, która Go szuka. (O. W. Alleluja.)
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M odlitw a
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:

Boże, dzięki Twojej łasce święty (święta) N. wytrwale
naśladował(a) Chrystusa ubogiego i pokornego, | spraw
za jego (jej) wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając
w naszym powołaniu, osiągnęli doskonałość, * której
wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
O opacie:

Boże, Ty nam dałeś w świętym N., opacie, wzór ewan
gelicznej doskonałości, t spraw, abyśmy wśród zmien
nych kolei życia * całym sercem umiłowali sprawy niebie
skie. Przez naszego Pana.
II N IE S Z P O R Y
Hymn
O zakonniku:

1 Gdy słońce gaśnie na niebie
I ciemna noc się przybliża,
Wielbimy Boga wspomnieniem
Wiernego sługi Chrystusa.
2 Czysty, posłuszny, ubogi
Poszedł radośnie za Mistrzem,
Który go znakiem uczynił
Swojej świętości i łaski.
3 Nauczał wszystkich przykładem
Własnego życia w ukryciu,
Znoszonym mężnie cierpieniem,
Pokorną braci miłością.
4 Dzisiaj ogląda już Pana
W Jego wieczystym królestwie,
Swoją modlitwą nas wiedzie
W drodze do ziemi obietnic.
5 Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Na zawsze będzie podzięka,
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Gdyż On nam iść dopomaga
Za Ewangelii wezwaniem. Amen.
O zakonnicy:

1 Sławimy ciebie, służebnico Pana,
Gdy nikną blaski słoneczne,
Niech twoje imię będzie dla nas światłem
I prostą drogę wskazuje.
2 Znalazłaś Boga, który twoje życie
Przemienił swoją miłością,
Obdarzył ciebie skarbem niezrównanym
Słodkiego z Nim zjednoczenia.
3 Znalazłaś perłę droższą od wszystkiego:
Obecność Pana i pokój,
Jakiego ziemia nigdy dać nie zdoła,
Bo człowiek większy jest od niej.
4 Znalazłaś mądrość, wiedzę, doświadczenie
I ludziom nimi służyłaś,
By razem z tobą mogli się radować
Obliczem Syna Bożego.
5 Niech odkupieni męką Zbawiciela
Śpiewają hymny wdzięczności
Jednemu Bogu w Trójcy wszechmogącej
Za świętość Jego wybranych. Amen.
Ant. do pieśni Maryi
Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, *
stokroć więcej otrzymacie / i posiądziecie życie wieczne.
(O. W. Alleluja.)
Albo: Gdzie bracia jednomyślnie wychwalają Boga, *
tam zstąpi błogosławieństwo Pańskie. (O. W. Alleluja.)
M odlitwa jak w Jutrzni.
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TEKSTY WSPÓLNE O ŚWIĘTYCH,
KTÓRZY PEŁNILI DZIEŁA MIŁOSIERDZIA
Wszystko z Tekstów wspólnych o świętych mężczyznach,
s. 1689, albo o świętych kobietach, s. 1717, z wyjątkiem:

I N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Błogosławiony, kto miłuje ubo
gich; * kto wierzy w Boga, pełni miłosierdzie. (O. W.
Alleluja.)
Modlitwa jak w Jutrzni.

G O D Z IN A CZYTA Ń
I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła

4, 7-21

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość
jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna
Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzię
ki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiło
waliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna
swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my win
niśmy miłować się wzajemnie. Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku
Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy
w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał
Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus
jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim.
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że
mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On
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jest w niebie, i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie
ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk
kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił
się w miłości. My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy
nas umiłował.
Jeśliby kto mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego
nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego
nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten,
kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
RESPONSORIUM

1 J 5, 3; Syr 23, 27

w. Miłość względem Boga f polega na spełnianiu Jego
przykazań, * A przykazania Jego nie są ciężkie. (O. W.
Alleluja.)
K. I nic słodszego nad wypełnianie Jego przykazań,
w. A przykazania.
II C z y t a n i e

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Listu do
Rzymian
(Homilia 15, 6)
Chrystus nakazuje miłosierdzie
Bóg Syna swego dał; a oto ty nie chcesz dać chleba
Temu, który dla ciebie został wydany i zgładzony. Dla
ciebie nie oszczędził Go Ojciec, chociaż jest Jego praw
dziwym Synem; ty zaś nie zauważasz Go, jak ginie
z głodu, a przecież masz udzielić z tego, co jest Jego
własnością, udzielić ze względu na twoje własne dobro.
Cóż gorszego może być od takiej niegodziwości? Dla
ciebie wydany, dla ciebie zgładzony, dla ciebie wędruje
głodny. Gdy dajesz, to z tego, co stanowi Jego własność,
aby samemu odnieść korzyść; ale nawet tego nie czynisz.
Czyż ci, którzy tylu zachętami nawoływani, trwają na
dal w szatańskiej swej nieludzkości, nie są bardziej nie
czuli niż kamienie? Ale nie wystarczyło Mu ponieść śmierć
i krzyż; zechciał nadto stać się ubogim i podróżnym,
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bezdomnym i nagim, więźniem i chorym, aby cię przynaj
mniej w ten sposób przywołać.
Jeśli nie chcesz odwzajemnić się jako Temu, który za
ciebie cierpiał, to jednak z powodu mego ubóstwa ulituj
się nade Mną. A jeśli z powodu ubóstwa nie chcesz,
niechże wzruszy cię choroba albo więzienie. Gdy nawet
i to nie wywoła ludzkiego odruchu, zważ na małość mej
prośby. Nie proszę o nic wielkiego: kawałek chleba, dach
nad głowę, słowo otuchy.
Gdybyś i potem trwał nadal obojętny, okaż współ
czucie przynajmniej ze względu na królestwo niebieskie,
przynajmniej na nagrodę, którą obiecałem. A może i na to
wcale nie zważasz?
Poddaj się przynajmniej naturalnemu odruchowi wi
dząc nagiego i wspomnij moją na krzyżu nagość, którą
zniosłem dla ciebie. A jeśli tej nie chcesz pamiętać, to
przynajmniej tę, którą znoszę teraz w ubogim i nagim.
Niegdyś byłem dla ciebie w więzieniu, dla ciebie i teraz
jestem, abyś poruszony więzami jednymi albo drugimi,
zechciał okazać Mi nieco współczucia. Niegdyś byłem dla
ciebie głodny, teraz znowu jestem, pragnąłem wisząc na
krzyżu, a teraz pragnę w ubogich, aby cię tym lub tamtym
do siebie pociągnąć i dla twego własnego zbawienia uczy
nić miłosiernym.
Proszę cię zatem, abyś obdarzony tysiącem dobro
dziejstw, zechciał się Mi odwzajemnić. Nie domagam się
jak od tego, kto jest Mi winien, lecz wynagradzam jak do
broczyńcę i za drobne przysługi obdarowuję królestwem.
Nie mówię: „Połóż kres memu ubóstwu”, ani „uczyń
Mnie bogatym”, chociaż to dla ciebie stałem się ubo
gim, ale tylko o chleb proszę, odzienie i trochę pociechy
w trudnym położeniu.
Gdy jestem w więzieniu, nie wymagam, abyś uwolnił
Mnie od więzów i wyprowadził; proszę o jedno tylko:
abyś Mnie dla ciebie uwięzionego nawiedził. Tyle miłości
Mi wystarczy i za nią daję niebo. Chociaż sam z daleko
straszniejszych więzów cię wyzwoliłem, jednak to Mi wy
starczy, gdy zechcesz Mnie uwięzionego odwiedzić.
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Mógłbym wprawdzie i bez tego obdarzyć cię chwałą,
ale chcę być twoim dłużnikiem, abyś wraz z nagrodą miał
także niejako do niej podstawę.
Mt 25, 35. 40; Prz 19, 17
W. Byłem głodny, | a daliście Mi jeść; / byłem spra
gniony, a daliście Mi pić; / byłem przybyszem, a przy
jęliście Mnie. * Zaprawdę powiadam wam: / Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili. (O. W. Alleluja.)
K. Pożycza samemu Panu, kto dla biednych życzliwy,
w. Zaprawdę.
R

espo n so r iu m

W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA

Ant. do pieśni Zachariasza Po tym wszyscy poznają, *
że jesteście moimi uczniami, / jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odm awia się następującą:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje
Ciebie i bliźniego, wypełnia wszystkie przykazania, f
spraw, abyśmy za przykładem świętego (świętej) N. peł
nili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia * i zasłużyli na
przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie.
Przez naszego Pana.
II N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Zaprawdę powiadam wam: *
Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich braci naj
mniejszych, / Mnieście uczynili. / Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, / weźcie w posiadanie królestwo, przygo
towane dla was od założenia świata. (O. W. Alleluja.)
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TEKSTY WSPÓLNE O W YCHOW AW CACH
Wszystko z Tekstów wspólnych o świętych mężczyznach,
s. 1689, albo o świętych kobietach, s. 1717, z wyjątkiem:
I N IE S Z P O R Y

Ant. do pieśni Maryi Słuchaj, synu, napomnień Ojca *
i nie odrzucaj nauk swej matki, / lecz wyryj je w twoim
sercu na zawsze. (O. W. Alleluja.)
M odlitwa jak w Jutrzni.
G O D ZIN A C Z Y T A Ń

II C z y t a n i e
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii
św. Mateusza
(Homilia 59)
Nasz obowiązek troski o wychowanie dzieci
Pan mówił: „Strzeżcie się, abyście nie gardzili żadnym
z tych małych, albowiem powiadam wam: Aniołowie ich
w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego.
Przyszedłem, aby ich ocalić. Nie jest wolą Ojca waszego,
który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” .
Tymi słowami wzywa do większej pilności wszystkich,
których zadaniem jest wychowywanie dzieci.
Czy widzisz, jak potężnym murem obronnym Pan je
otoczył? Oto straszliwą karą grozi gorszycielom, wielkie
zaś dobra obiecuje tym, którzy o nie się troszczą i nimi
zajmują. A wszystko to swoim i Ojca swego przykładem
potwierdza. Naśladujmy Go przeto i my, a nie wzbra
niajmy się dla dobra naszych braci podejmować rzeczy
mozolnych i na pozór mało zaszczytnych. Choćby wy
padło usłużyć komuś małemu, choćby niskiego pocho
dzenia był ten, o którego sprawę idzie, choćby rzecz była
nader uciążliwa, choćby wypadło przemierzać góry i prze
paście, wszystkiego należy się podjąć dla zbawienia brata.
Tak bardzo Bóg troszczy się o duszę, iż nawet „Syna
swego nie oszczędził” . Dlatego błagam, gdy rankiem wy
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chodzimy z domu, to jedno miejmy na uwadze, o tym
nade wszystko pamiętajmy, aby znajdującego się w nie
bezpieczeństwie uratować.
Nic nie ma bowiem cenniejszego od duszy. „Cóż
bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat
zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł?” Ale oto mi
łość do pieniądza znieprawiła i zniszczyła wszystko, zbu
rzyła bojaźń Bożą i duszami ludzi zawładnęła jako tyran
twierdzą.
Z tego to powodu zaniedbujemy nasze i naszych dzieci
zbawienie. Jedną tylko mamy troskę: w jaki sposób, skoro
już staliśmy się bogatszymi, przekażemy bogactwa innym,
a ci znowu innym, a oni dalszym znów następcom. W ten
sposób stajemy się, że tak powiem, przekazicielami, a nie
właścicielami pieniędzy i majątku. Stąd wiele niedorzecz
ności. Stąd dzieci wolnych stają się nikczemniejsze od
niewolników. Niewolników bowiem upominamy, wpraw
dzie nie dla ich, lecz dla naszego dobra; dzieciom zaś nie
tyleż samo poświęcamy troski, lecz w mniejszej od niewol
ników są u nas cenie.
Lecz po cóż mówić o niewolnikach? W gorszym od
bydląt położeniu są dzieci, bowiem o osły i konie bardziej
zatroskani jesteśmy niż o synów. Jeśli ktoś ma muła, wiele
dokłada starania, aby znaleźć najlepszego poganiacza, sta
rannego, uczciwego, trzeźwego, obznajomionego z rodza
jem pracy; jeśli zaś wypadnie szukać wychowawcy dla
dzieci, bierzemy pierwszego lepszego i z przypadku. A
przecież nad sztukę wychowywania nic nie ma ważniejszego.
Cóż można by porównać z umiejętnością prowadzenia
duszy, kształtowania umysłu i charakteru młodzieńca? Ko
mu takie zwierzono zadanie, winien więcej wykazywać
starania niż jakikolwiek malarz lub rzeźbiarz. To jednak
wcale nas nie obchodzi, a zależy nam tylko, by wychowa
nek nauczył się przemawiać. Ale i o to zabiegamy, mając
wyłącznie na uwadze zdobywanie bogactwa. Naucza się
bowiem wymowy nie dla mówienia, lecz dla gromadzenia
pieniędzy. Toteż, gdyby można było stać się bogatym bez
tej umiejętności, wcale byśmy o jej nauczenie nie dbali.
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Widzisz, jak wielka jest tyrania pieniądza? Jak wszy
stko opanowuje i prowadzi ludzi, dokąd chce, jak bydlęta
na łańcuchu. Lecz cóż nam przyjdzie z tak wielu utyski
wań? Walczymy przeciw owej tyranii słowami, ona zwy
cięża nas czynem. Wszakże nie zaprzestaniemy w ten
sposób z nią walczyć, a jeśli cokolwiek osiągniemy, będzie
to naszym i waszym pożytkiem. Jeśli jednak w dotych
czasowym postępowaniu nadal trwać będziecie, zrobi
liśmy przynajmniej to, co do nas należy.
Niech Bóg wyzwoli was z tej słabości, a nam dozwoli,
byśmy radować się mogli z waszego nawrócenia. Albo
wiem Jego jest chwała i panowanie na wieki wieków.
Amen.
Prz 23, 26; 1, 9; 5, 1

R e spo n so r iu m

w. Synu, daj mi swe serce, f niech twoje oczy strzegą
dróg moich, * Bo są one dla ciebie jak piękna korona na
głowę. (O. W. Alleluja.)
K. Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu, ku rozwa
dze mojej nakłoń swego ucha. W. Bo są one.
W uroczystości i święta hymn Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU T R Z N IA

Ant. do pieśni Zachariasza Ten, kto jest miłosierny, *
poucza i prowadzi uczniów / jak dobry pasterz swoje
owce. (O. W. Alleluja.)
Modlitwa
Jeśli nie ma modlitwy własnej, odmawia się następującą:

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego N.,
który (świętą N., która) wskazywał(a) młodzieży drogę
zbawienia, t spraw, abyśmy naśladując jego (jej) przy
kład, wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, *
i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Przez na
szego Pana.
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II NIESZPORY
Ant. do pieśni Maryi Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, * do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
(O. W. Alleluja.)

O F IC J U M Z A Z M A R Ł Y C H

W Okresie Wielkanocnym na końcu antyfon, wersetów i responsoriów można dodawać Alleluja.
Tekst modlitw należy zmieniać w zależności od liczby i ro
dzaju zmarłych.

OFICJUM ZA ZMARŁYCH
W EZW A N IE

Ant. Uwielbiajmy Króla wieków, / dla którego wszy
stko żyje.
Psalm Wezwania jak w Częściach stałych, s. 818.
GO D ZIN A CZYTAŃ

H ymn

ł Boże, jesteś ponad czasem,
W Tobie tylko źródło życia,
Wejrzyj na nas, ludzi grzesznych
I podległych prawu śmierci.
2 Śmierć ustanowiłeś karą
Dla człowieka upadłego,
Aby proch, co w proch powraca,
Przez nią mógł przebłagać Ciebie.
3 Z Twojej woli jednak, Ojcze,
Winno przetrwać tchnienie życia
Jako ziarno niezniszczalne,
Które znakiem jest wieczności.
4 W Tobie ufność pokładamy,
Że do życia nas przywrócisz,
I wydźwignie nas ku Tobie
Chrystus, pierwszy zmartwychwstały.
5 Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.
Albo o jednym zmarłym:

1 Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem,
Którego droga dobiegła kresu;
Dziś oto stoi przed Twoim tronem
Na sąd czekając.
2 Nie ma niczego na swą obronę
Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
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Która przyniosła całemu światu
Obmycie z grzechów.
3 Wspomnij, o Panie, że go stworzyłeś,
By stał się wiernym obrazem Twoim,
Dałeś mu życie i miłowałeś
Jak własne dziecko.
4 Przeważ na szali sprawiedliwości
Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
Okaż swą litość i miłosierdzie
Zmarłemu bratu.
5 Ty, który dajesz nadzieję wiernym
Powstania z martwych ze Zbawicielem,
Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
Najlepszy Ojcze. Amen.
Albo o jednej zmarłej:

1 Zmiłuj się, Boże, nad naszą siostrą,
Bo już jej droga dobiegła kresu;
Dziś oto stoi przed Twoim tronem
Na sąd czekając.
2 Nie ma niczego na swą obronę
Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
Która przyniosła całemu światu
Obmycie z grzechów.
3 Wspomnij, o Panie, że ją stworzyłeś,
By wiernym była obrazem Twoim,
Dałeś jej życie i miłowałeś
Jak własne dziecko.
4 Przeważ na szali sprawiedliwości
Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
Okaż swą litość i miłosierdzie
Tej zmarłej siostrze.
5 Ty, który dajesz nadzieję wiernym
Powstania z martwych ze Zbawicielem,
Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
Najlepszy Ojcze. Amen.
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P s a l m o d ia

1 ant. Utworzyłeś mnie z ziemi i przyodziałeś ciałem, *
Panie, mój Zbawicielu, / spraw, bym powstał żywy w dniu
ostatecznym.
Psalm 40, 2-14. 17-18
I
Z nadzieją czekałem na Pana, t
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, *
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów *
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać, *
byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, f
lecz otwarłeś mi uszy; *
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. *
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”.
Chwała Ojcu.
Ten werset Chwała Ojcu mówi się na końcu wszystkich
psalmów i pieśni.

Ant. Utworzyłeś mnie z ziemi i przyodziałeś ciałem, /
Panie, mój Zbawicielu, / spraw, bym powstał żywy w dniu
ostatecznym.
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2 ant. Panie, racz mnie wybawić, * Panie, pośpiesz mi
z pomocą!
II
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu t
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, *
niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.
Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, *
przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę.
Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, *
więc słabnie we mnie serce.
Panie, racz mnie wybawić, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
A ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj!
Ant. Panie, racz mnie wybawić, / Panie, pośpiesz mi
z pomocą!
3 ant. Dusza moja pragnie Boga żywego, * kiedyż
przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Psalm 42
Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Godzina czytań

1759

Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; *
„Gdzie jest twój Bóg?” pytają mnie co dzień.
Rozpływa się we mnie moja dusza, *
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego
domu,
W świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
A we mnie samym dusza przygnębiona, t
przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, *
z ziemi Hermonu i góry Misar.
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. *
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, f
a w nocy będę Mu śpiewał, *
będę sławił Boga mego życia.
Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz
o mnie? *
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
Kości we mnie się kruszą, *
gdy lżą mnie przeciwnicy,
Gdy cały dzień mówią do mnie: *
„Gdzie jest Bóg twój?”
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Ant. Dusza moja pragnie Boga żywego, / kiedyż przyj
dę i ujrzę oblicze Boże?
K . Wielka jest litość Twoja, Panie.
w. Obdarz mnie życiem według Twych wyroków.
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I C z y t a n ie

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian

15, 12-34

Zmartwychwstanie Chrystusa nadzieją wiernych
Bracia! Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał,
to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma
zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to
i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmar
twychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszy
wymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwsta
ją, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrze
sił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to
i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd
pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomar
li w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym
życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej
od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem
przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też do
kona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,
lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierw
szy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królo
wanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność,
Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie
pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Je
go. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to,
że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy
już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn
zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko,
aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
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Bo inaczej czegóż dokonają ci, co przyjmują chrzest za
zmarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to
czemuż za nich chrzest przyjmują? Po co też i my wysta
wiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny? Zapew
niam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie
Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram.
Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie
z dzikimi zwierzętami, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro
zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro
pomrzemy. Nie łudźcie się! „Wskutek złych rozmów psu
ją się dobre obyczaje”. Ocknijcie się naprawdę i przestań
cie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają
Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię.
1 Kor 15, 25-26; por. Ap 20, 13. 14
W. Trzeba, aby Chrystus królował, f aż Bóg położy
wszystkich nieprzyjaciół pod Jego stopy, * A jako ostatni
wróg śmierć zostanie pokonana.
K. Śmierć i Otchłań wydadzą swoich zmarłych i wrzu
cone będą do jeziora, w. A jako.
R e s p o n s o r iu m

r

Albo:

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian

15, 35-57

Zmartwychwstanie umarłych i przyjście Pana
Bracia! Powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli?
W jakim ukazują się ciele? O niemądry! Przecież to,
co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co
zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać
potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym
lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie
zechciał; każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała
są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne
wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz
inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest
blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda
różni się jasnością od drugiej.
U.

II
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Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasie
wa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne; sieje się
niechwalebne, powstaje chwalebne; sieje się słabe, pow
staje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało
duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, powstanie też ciało
duchowe. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy czło
wiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem oży
wiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale
to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek
z ziemi, ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski,
tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak
nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić bę
dziemy obraz człowieka niebieskiego. Zapewniam was,
bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego
i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym,
co niezniszczalne.
Oto ogłaszam wam tajemnicę: Nie wszyscy pomrze
my, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym mo
mencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, za
brzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my
będziemy odmienieni. Trzeba, aby to, co zniszczalne,
przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne,
przyodziało się w nieśmiertelność.
A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w nie
zniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nie
śmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały
napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest,
o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój
oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu
Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
R e s p o n s o r iu m

por. Hi 19, 25. 26. 27

W. Wierzę, że mój Odkupiciel żyje, f a w dniu ostatecz

nym ja powstanę z ziemi. * I w ciele moim ujrzę Boga,
Zbawiciela mego.
K. To właśnie ja Go zobaczę, a nie kto inny; moje
oczy oglądać Go będą. W. I w ciele.
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Albo:

Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian

4, 1 6 - 5 , 10

Gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki,
będzie przygotowane w niebie wieczne mieszkanie
Bracia! Chociaż niszczeje nasz człowiek zewnętrzny,
to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na
dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego
czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas,
którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś,
co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przyby
tek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie
od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały
w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać
się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie
nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy,
pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utra
cić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co
śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który
nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozo
stajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana.
Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępu
jemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić
nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy
się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od
Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za
uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
R espo n so r iu m

Panie, nie osądzaj mnie według moich czynów, f
nic dobrego nie uczyniłem przed Twoim obliczem, /
przeto błagam Twój majestat: * Boże, zniwecz wszystkie
moje przewinienia.
W.
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Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie
z grzechu mojego, w. Boże.
K.

II C z y t a n i e

Kazanie św. Anastazego Antiocheńskiego, biskupa
(Kazanie 5, O Zmartwychwstaniu Chrystusa, 6-7, 9)
Chrystus przemieni ciało naszego poniżenia
„Chrystus umarł i powrócił do życia, aby stać się
Panem żywych i umarłych” . Ale „Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych” . Zmarli przeto, nad którymi
rozciąga swą władzę Zmartwychwstały, nie są już dłużej
zmarłymi, ale żyjącymi. Po to bowiem panuje nad nimi
Życie, aby nie lękając się dłużej śmierci, żyli podobnie
jak „Chrystus, który powstawszy z martwych już więcej
nie umiera”.
Tak więc wskrzeszeni i wybawieni od zepsucia nie
doznają już więcej śmierci, ale staną się uczestnikami
zmartwychwstania Chrystusa, jak i On sam był uczestni
kiem ich śmierci.
Zstąpił bowiem na ziemię, w okowach pozostającą od
wieków, nie dla czego innego, ale po to, „aby bramy
spiżowe wyłamać i skruszyć żelazne pęta”, aby życie nasze
wyprowadzić ze stanu skażenia ku sobie, w miejsce nie
woli obdarowując wolnością.
Jeżeli wszakże w tym dziele zbawczym nie widać
jeszcze wykończenia - ludzie bowiem nadal umierają
i w proch rozsypują się ich ciała - niechaj nie stanie się
to przenigdy powodem wiarołomstwa. Zadatek bowiem
wszystkich obiecanych dóbr otrzymaliśmy już w Tym,
który jest Pierworodnym pośród nas. Przez Niego zosta
liśmy wyniesieni ku niebu i zasiadamy z Tym, który nas
zabrał na wysokości, jak to święty Paweł na jednym
miejscu powiada: „Wskrzesił nas wraz z Nim i posadził
na niebiosach w Chrystusie Jezusie” .
Dopełnienia zaś dostąpimy, gdy nadejdzie wyznaczo
ny przez Ojca czas, kiedy pozbędziemy się naszej niedoj
rzałości i dojdziemy do stanu „człowieka doskonałego”.
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Zechciał bowiem Ojciec wieków, aby ofiarowany przezeń
dar był trwałym, a nie został zarzucony nawrotem niedoj
rzałości.
Że zaś Ciało Pana powstało z martwych jako ducho
we, nie potrzebujemy wam mówić, skoro i Paweł powiada
w tej sprawie: „Sieje się ciało zmysłowe, wyrasta ducho
we”, to jest przemienione na wzór chwalebnego przemie
nienia Chrystusa, który jako Wódz i Przewodnik podąża
na przedzie. Apostoł powiada zatem - wiedział wszak
o tym dobrze - iż tak stanie się z całym rodzajem ludzkim,
dzięki Chrystusowi, który „przemieni nasze ciało poniżo
ne na podobne do swego uwielbionego ciała”. Jeśli przeto
przemienienie jest przyjęciem ciała duchowego, to zaś
podobne jest do uwielbionego Ciała Chrystusa, a Chry
stus zmartwychwstał w ciele duchowym, zatem owo du
chowe nie jest innym, jak tylko „zasianym w skazitelności”, które jednak zostało przemienione na ciało chwały.
A jak Chrystus doprowadził do Ojca pierwociny na
szej natury, tak też doprowadzi kiedyś całą ludzkość
zgodnie ze słowami obietnicy: „Gdy będę wywyższony,
wszystkich pociągnę do siebie”.
R esponsorium

J 5, 28-29; 1 Kor 15, 52

W. Wszyscy, którzy spoczywają w grobach, | usłyszą
głos Syna Bożego; * Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą
na zmartwychwstanie życia; / ci zaś, co pełnili złe czyny,
na zmartwychwstanie potępienia.
K. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk
ostatniej trąby powstaną umarli. W. Ci, którzy pełnili.
Albo:

Z listów św. Brauliona, biskupa Saragossy
(List 19)
Zmartwychwstały Chrystus nadzieją
Chrystus, nadzieja wszystkich wiernych, nazywa od
chodzących z tego świata pogrążonymi we śnie, nie zaś
umarłymi; mówi oto: „Łazarz, przyjaciel nasz, śpi”.
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Także i święty Paweł nie chce, abyśmy się smucili z po
wodu tych, którzy zasnęli. Jeśli przeto wiara uczy, iż
wszyscy wierzący w Chrystusa nie umrą na wieki, na jej
podstawie wiemy, iż ani On nie umarł, ani my nie umrze
my. Sam bowiem Pan na znak i na głos archanioła oraz
na dźwięk trąby Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Nim,
zmartwychwstaną.
Niechaj więc podniesie nas na duchu nadzieja zmar
twychwstania, albowiem tych, których tutaj tracimy, tam
zobaczymy na nowo; trzeba nam tylko wierzyć mocno
w Chrystusa, to jest, zachowywać Jego przykazania. Ja
ko Wszechmogącemu łatwiej Mu zbudzić zmarłego, niż
nam pogrążonego we śnie. Ale kiedy tak oto rozpra
wiamy, nie wiadomo, dlaczego nam samym płyną łzy,
a ducha wiary osłabia uczucie tęsknoty. Pożałowania
godny jest los człowieka, a bez Chrystusa wszystko, czym
żyjemy, daremne.
O twarda i okrutna śmierci, która rodziny rozrywaz,
przyjaciół dzielisz! Oto złamana już twoja potęga. Oto
Ten, który groził ci wołaniem Ozeasza: „O śmierci, bę
dę twoją śmiercią”, strzaskał już twoje nienawistne ja 
rzmo. Dlatego wraz z Apostołem urągamy: „Gdzież jest,
o śmierci, twoje zwycięstwo; gdzież jest, o śmierci, twój
oścień”.
Ten sam, który ciebie pokonał, nas odkupił. Drogie
swe życie wydał grzesznikom, aby grzeszników uczynić
drogimi. Jakże długo i wiele można by przywoływać
z Pism świętych dla wspólnego pocieszenia. Ale niech
nam wystarczy nadzieja zmartwychwstania i spojrzenie
ku Zbawicielowi, w którym, na mocy wiary, już uważamy
siebie za zmartwychwstałych, zgodnie ze słowami Aposto
ła: „Jeśli bowiem umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, iż
razem z Nim żyć będziemy”.
Nie należymy bowiem do siebie, ale do Tego, który
nas odkupił. Od Jego woli winna zawsze zależeć nasza
wola. Dlatego na modlitwie mówimy: „Bądź wola Two
ja ”. Toteż w czasie pogrzebowych uroczystości trzeba
nam mówić wraz z Hiobem: „Pan dał, Pan wziął, niech
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będzie imię Pańskie błogosławione”. Tak właśnie mówmy
z Hiobem tutaj, abyśmy snadź różniąc się odeń w obecnym
utrapieniu, nie różnili się także od niego w przyszłości.
1 Tes 4, 13-14; Jr 22, 10

R e s p o n s o r iu m

W. Tymi, którzy umierają, t nie smućcie się jak wszy

scy ci, którzy nie mają nadziei. * Jeśli bowiem wierzymy,
że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, / to również
tych, którzy umarli w Jezusie, / Bóg wyprowadzi razem
z Nim.
K. Nie płaczcie nad zmarłymi i nie lamentujcie nad
nimi. W. Jeśli bowiem wierzymy.
M odlitwa jak w Jutrzni.
JU TR ZN IA

H ymn

1 Chryste, nadziejo zbawienia,
Życie i zmartwychpowstanie,
Do Ciebie w śmierci godzinie
Wznosimy serca i oczy.
2 Wiesz, czym są lęki śmiertelne,
Znasz także grozę konania,
Bo cichy, głowę skłoniwszy,
Oddałeś Ojcu swą duszę.
3 Wziąłeś na siebie z miłości
Boleść i smutek człowieczy,
A wszystkich z Tobą cierpiących
W Ojcowskie składasz ramiona.
4 Wisząc przybity do krzyża,
Ręce rozwarłeś szeroko,
By konających w udręce
Do rany serca przygarnąć.
5 Ty zwyciężyłeś szatana,
Tyś bramy nieba otworzył,
Więc teraz pociesz nas, Panie,
I życiem obdarz po śmierci.
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6 Także i ci, których ciała
Śpią już w bezmiernym pokoju,
Niech w Twoim świetle się zbudzą,
By Ciebie wielbić na wieki. Amen.
P s a l m o d ia

1 ant. Lata nasze przemijają jak trawa, * a Ty, Boże,
trwasz na wieki.
Psalm 90, 1-16
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką, *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry, f
nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy” .
Bo tysiąc lat w Twoich oczach f
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
Rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
Położyłeś przed sobą nasze grzechy, *
nasze skryte winy w świetle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają końca jak westchnienie.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni.
A większość z nich to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.
Któż może poznać siłę Twego gniewu *
i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
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Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować
i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Ant. Lata nasze przemijają jak trawa, / a Ty, Boże,
trwasz na wieki.
2 ant. Od śmierci wiecznej * zachowaj mnie, Panie.
Pieśń Iz 38, 10-14. 17. 19b-20
Rzekłem: W połowie dni moich *
odejść muszę;
W bramach Otchłani mnie opuści *
lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie, t
a Pan jego nić przeciął. *
Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana, *
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę, *
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegłeś moją duszę *
od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie *
wszystkie moje grzechy.
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Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. *
Pan mi przychodzi z pomocą,
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach |
przez wszystkie dni naszego życia *
w świątyni Pańskiej.
Ant. Od śmierci wiecznej zachowaj mnie, Panie.
3 ant. Będę chwalił Pana * do końca mego życia.
Psalm 146
Chwal, duszo moja, Pana; f
będę chwalił Pana do końca mego życia, *
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Kiedy duch go opuści, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym sprawiedliwość wymierza,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, |
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów, f
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Ant. Będę chwalił Pana do końca mego życia.
Albo:

3 ant. Wszystko, co żyje, * niech chwali Pana.
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Psalm 150
Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, f
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Ant. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana.
C z y t a n ie

1 T e s 4, 14

Jeśli wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwych
wstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wraz
z Nim wskrzesi.
R e spo n so r iu m k r ó t k ie

K. Będę Cię wysławiał, Panie, * Bo przyjąłeś mnie do
siebie. W. Będę. K. Zamieniłeś mój płacz w wesele. W. Bo
przyjąłeś. K. Chwała Ojcu. w . Będę.

Ant. do pieśni Zachariasza Ja jestem zmartwychwsta
nie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć
będzie, / a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, / nie umrze
na wieki.
Albo w Okresie W ielkanocnym:

Ant. Chrystus zmartwychwstał * i zajaśniał przed
swoim ludem, / który wybawił Krwią swoją. / Alleluja.
P rośby

Pokornie błagajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który
wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa i przywróci
do życia nasze śmiertelne ciała, i wołajmy do Niego:
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.

1772

Oficjum za zmarłych

Ojcze święty, razem z Twoim Synem zostaliśmy przez
chrzest zanurzeni w śmierci i wskrzeszeni do życia,
spraw, abyśmy postępowali drogą nowego życia
i nawet po śmierci mogli żyć z Chrystusem.
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.
Dobry Ojcze, Ty nam dałeś do spożywania chleb życia,
który z nieba zstąpił,
spraw, abyśmy mieli w sobie życie wieczne i powstali
z martwych w dniu ostatecznym.
Panie, Ty posłałeś anioła, aby umacniał Twego Syna
podczas agonii w Ogrójcu,
spraw, niech nadzieja, którą pokładamy w Tobie,
przyniesie nam pociechę w chwili śmierci.
Panie, Ty wyrwałeś trzech młodzieńców spośród ognia,
wybaw dusze zmarłych od kar, jakie cierpią za
grzechy.
Boże żyjących i umarłych, Ty wskrzesiłeś z martwych
Jezusa,
obudź zmarłych do życia i nas razem z nimi wpro
wadź do wiecznej chwały.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Za zmarłego papieża:

Wszechmogący i wierny Boże, Ty sprawiedliwie na
gradzasz robotników Twojej winnicy, t Ty ustanowiłeś
następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Two
jego sługę, naszego papieża N., * spraw, aby w wieczności
radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których
wiernym szafarzem był na ziemi. Przez naszego Pana.
Za zmarłego biskupa diecezji:

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz
biskup N., któremu powierzyłeś troskę o Kościół N., f
wszedł do radości swojego Mistrza * i otrzymał nagrodę
za apostolskie trudy. Przez naszego Pana.

Jutrznia
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Za innego zmarłego biskupa lub kardynała:

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę
(kardynała) N. i dałeś mu udział w kapłaństwie Aposto
łów, * włącz go na wieki do ich społeczności. Przez
naszego Pana.
Za zmarłego kapłana:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan N.,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłanni
ctwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez
naszego Pana.
Za zmarłego zakonnika lub zakonnicę:

Wszechmogący Boże, zmarły brat (zmarła siostra) N.
dążył(a) do Ciebie drogą doskonałego naśladowania
Chrystusa, którego umiłował(a), t spraw, aby się rado
wana), gdy się ukażesz w chwale * i razem ze swoimi
braćmi (siostrami) miał(a) udział w szczęściu wiecznym.
Przez naszego Pana.
Za jednego zmarłego:

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, f okaż
swoje miłosierdzie Twojemu słudze N., którego (Twojej
służebnicy N., którą) na tym świecie zaliczyłeś do Twoje
go ludu, * i przyjmij go (ją) do grona Twoich Świętych
w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana.
Za jednego zmarłego w Okresie W ielkanocnym:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Twój Syn dobro
wolnie podjął za nas śmierć na krzyżu i trzeciego dnia
zmartwychwstał, * daj Twojemu słudze (Twojej służeb
nicy) N. udział w paschalnym zwycięstwie Zbawiciela nad
śmiercią. Przez naszego Pana.
Za wielu zmarłych:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć
i wstąpił do nieba, f daj swoim sługom (służebnicom) N.
i N. udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli
(mogły) na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Od
kupiciela. Przez naszego Pana.
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Za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców:

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz
przebaczenia, f prosimy Cię,
abyś za wstawiennictwem
_
r
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świę
tych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców, do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez naszego Pana.
M O D L I T W A W C IĄ G U DNIA

H ymn
Jeżeli odmawia się trzy Godziny mniejsze, to w Modlitwie
przedpołudniowej odm awia się zwrotki: pierwszą, czwartą i pią
tą; w Modlitwie południowej: drugą, czwartą i piątą; w M odli
twie popołudniowej: trzecią, czwartą i piątą - jeżeli tylko jedną
Godzinę, hymn odm aw ia się w całości, jak niżej.

1 Ty, który razem z siostrami
Opłakiwałeś Łazarza,
Swoją wszechmocą sprawiłeś,
Że do nich żywy powrócił.
2 Ty swego Ojca prosiłeś,
By Twoim katom przebaczył;
Łotra, co cierpiał przy Tobie,
Podniosłeś słowem pociechy.
3 Ty umierając, uczniowi
Maryję dałeś za Matkę,
Aby się stała dla wiernych
Otuchą podczas konania.
4 Zmiłuj się, Chryste, nad nami,
Bo za nas krew swą przelałeś;
Przemień obawę przed śmiercią
Na radość życia wiecznego.
Za jednego zmarłego:

5 Brat, który z ziemi odchodzi,
Niech Twe wezwanie usłyszy,
Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.

Modlitwa w ciągu dnia
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Za jedną zmarłą:

5 Siostra, co z ziemi odchodzi,
Niech Twe wezwanie usłyszy,
Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
Niech Ciebie wielbi na wieki. Amen.
Za wielu zmarłych:

5 Ci, którzy z ziemi odchodzą,
Niech Twe wezwanie usłyszą,
Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
Niech Ciebie wielbią na wieki. Amen.
P s a l m o d ia

Antyfona
Modlitwa przedpołudniowa:
Zwróć się ku mnie, Panie, * i ocal moją duszę.
Modlitwa południowa:
Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.
Modlitwa popołudniowa:
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * mocą swoją broń
mojej sprawy.
Psalm 70
Racz mnie wybawić, Boże, *
Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Niech się okryją rumieńcem wstydu *
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech ustąpią okryci wstydem *
ci, którzy z moich nieszczęść się weselą.
Niechaj odstąpią okryci hańbą, *
którzy drwią ze mnie.
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: „Bóg jest wielki!” *
ci, którzy pragną Twojej pomocy.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą!
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Tyś wspomożyciel mój i wybawca, *
nie zwlekaj więc, Panie!
Psalm 85
Łaskawym się okazałeś. Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: t
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie t
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Psalm 86
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.

Modlitwa w ciągu dnia
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Ty jesteś moim Bogiem, t
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone |
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, f
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali f
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, |
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, f
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
W innych G odzinach psalmodia dodatkow a z serii II i III,
s. 1231.
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Modlitwa przedpołudniowa

Ant. Zwróć się ku mnie, Panie, * i ocal moją duszę.
Hi 19, 25-26
Ja wiem, że Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako
ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i w moim ciele
Boga zobaczę.
K . Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, i czemu
trwożysz się we mnie?
W. Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę.

C z y t a n ie

Modlitwa południowa

Ant. Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszyłem przeciw
Tobie.
Mdr 1, 13-14 a. 15
Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby
żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było.
A sprawiedliwość nie podlega śmierci.
K. Wśród ciemności śmierci zła się nie ulęknę,
w. Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.

C z y t a n ie

Modlitwa popołudniowa

Ant. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * mocą swoją
broń mojej sprawy.
I z 25, 8

C z y t a n ie

Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg
otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu
na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
K . Boże, wysłuchaj modlitwę moją.
W. Do Ciebie wszelki śmiertelnik przychodzi.
M odlitwa jak w Jutrzni, s. 1772.

NIESZPORY
Hymn

1 O potężny Królu, Chryste,
Ty dla chwały swego Ojca

Nieszpory

I naszego odkupienia
Zwyciężyłeś przemoc śmierci.
2 Ty przyjmując ludzką słabość
Cios zadałeś szatanowi,
Własną śmiercią pokonałeś
Śmierć przez niego zgotowaną.
3 Pełen blasku wstałeś z grobu
I przez moc misterium Paschy
Twoje życie w nas odnawiasz,
Gdy nas grzechy uśmiercają.
4 Udziel nam ożywczej łaski,
Byś przychodząc po raz drugi
Zastał nas przygotowanych
I z płonącą lampą w ręce.
5 Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.
Za jednego zmarłego:

6 Wezwij też do siebie brata,
Który świat ten opuszczając
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
Za jedną zmarłą:

6 Wezwij też do siebie siostrę,
Która świat ten opuszczając
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
Za wielu zmarłych:

6 Wezwij też do siebie wszystkich,
Którzy świat ten opuszczając
Pragną wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
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PSALM ODIA

1 ant. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * Pan
ochroni twoją duszę.
Psalm 121
Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, |
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał t
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Ant. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, / Pan ochroni
twoją duszę.
2 ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Psalm 130
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.

Nieszpory
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Pokładam nadzieję w Panu, f
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.
Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, /
Panie, któż się ostoi?
3 ant. Jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, * ak i Sn
ożywia wszystkich, / których zechce.
Pieśń

Flp 2, 6-11

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, f
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
Lecz ogołocił samego siebie f
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Ant. Jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, / tak
i Syn ożywia wszystkich, / których zechce.
1 K or 15, 55-57
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest,
o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech,
C z y t a n ie
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a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że
dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa
Chrystusa.
R e s p o n s o r iu m

k r ó t k ie

K. Tobie, Panie, zaufałem, * Nie zawstydzę się na
wieki. W. Tobie. K. Będę się radował z Twego miłosier
dzia. w. Nie zawstydzę się na wieki. K. Chwała Ojcu.

w. Tobie.
Albo:
K. W miłosierdziu Twoim, Panie, * Daj im wieczny
odpoczynek. W. W miłosierdziu. K. Ty przyjdziesz są
dzić żywych i umarłych. W. Daj im wieczny odpoczynek.
K. Chwała Ojcu. W. W miłosierdziu.

Ant. do pieśni Maryi Wszyscy, których daje Mi Oj
ciec, * do Mnie przyjdą, / a tego, kto do Mnie przycho
dzi, / nie oddalę od siebie.
Albo w Okresie Wielkanocnym:

Ant. Chrystus ukrzyżowany * powstał z martwych
i nas odkupił. / Alleluja.
P rośby

Mamy nadzieję, że Jezus Chrystus upodobni nasze ciało
podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego,
módlmy się więc do Niego i wołajmy:
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.
Chryste, Synu Boga żywego, Ty wskrzesiłeś z martwych
swego przyjaciela Łazarza,
wzbudź do życia w chwale zmarłych, których odku
piłeś najdroższą Krwią swoją.
Chryste, Pocieszycielu strapionych, Ty wskrzesiwszy Ła
zarza, młodzieńca z Naim i córkę Jaira, otarłeś łzy
z oczu ich bliskich,
pociesz wszystkich, którzy opłakują swoich zmarłych.
Chryste Zbawicielu, zniwecz w naszym ciele panowanie
grzechu, bo przez nie zasłużyliśmy na zapłatę śmierci,
spraw, abyśmy osiągnęli w Tobie życie wieczne.

Nieszpory
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Chryste Odkupicielu, wejrzyj na tych, którzy nie znając
Ciebie, nie mają nadziei,
spraw, aby uwierzyli w zmartwychwstanie i życie
w przyszłym świecie.
Chryste, Ty przywróciłeś wzrok niewidomemu i pozwo
liłeś, aby Ciebie oglądał,
okaż swe oblicze zmarłym, którzy są jeszcze pozba
wieni Twego światła.
Chryste, Ty dozwalasz, aby rozpadł się dom naszego
doczesnego zamieszkania,
daj nam zamieszkać na wieki w niebie, w domu nie
ręką ludzką zbudowanym.
Ojcze nasz.
Modlitwa
Z a zmarłego papieża:

Wszechmogący i wierny Boże, Ty sprawiedliwie na
gradzasz robotników Twojej winnicy, f Ty ustanowiłeś
następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Two
jego sługę, naszego papieża N., * spraw, aby w wieczności
radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których
wiernym szafarzem był na ziemi. Przez naszego Pana.
Za zmarłego biskupa diecezji:

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz
biskup N., któremu powierzyłeś troskę o Kościół N., |
wszedł do radości swojego Mistrza * i otrzymał nagrodę
za apostolskie trudy. Przez naszego Pana.
Z a innego zmarłego biskupa lub kardynała:

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego słu
gę (kardynała) N. i dałeś mu udział w kapłaństwie Apo
stołów, * włącz go na wieki do ich społeczności. Przez
naszego Pana.
Za zmarłego kapłana:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan N.,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłanni
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ctwem, * radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez
naszego Pana.
Za zmarłego zakonnika lub zakonnicę:

Wszechmogący Boże, zmarły brat (zmarła siostra) N.
dążył(a) do Ciebie drogą doskonałego naśladowania
Chrystusa, którego umiłował(a), t spraw, aby się rado
wana), gdy ukażesz się w chwale * i razem ze swoimi
braćmi (siostrami) miał(a) udział w szczęściu wiecznym.
Przez naszego Pana.
Za jednego zmarłego:

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, | okaż
swoje miłosierdzie Twojemu słudze N., którego (Twojej
służebnicy N., którą) na tym świecie zaliczyłeś do Two
jego ludu, * i przyjmij go (ją) do grona Twoich Świętych
w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana.
Za jednego zmarłego w Okresie Wielkanocnym:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Twój Syn dobro
wolnie podjął za nas śmierć na krzyżu i trzeciego dnia
zmartwychwstał, * daj Twojemu słudze (Twojej służeb
nicy) N. udział w paschalnym zwycięstwie Zbawiciela nad
śmiercią. Przez naszego Pana.
Za wielu zmarłych:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć
i wstąpił do nieba, t daj swoim sługom (służebnicom) N.
i N. udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli
(mogły) na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Od
kupiciela. Przez naszego Pana.
Za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców:

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz
przebaczenia, | prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świę
tych * dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców, do udziału w wiecznej szczęśliwości.
Przez naszego Pana.
M odlitwa na zakończenie dnia z niedzieli, s. 1213.

DODATEK

I
PIEŚNI I EWANGELIE WIGILII
Ci, którzy pragną zgodnie z chwalebną tradycją przedłużyć
Wigilie niedziel, uroczystości i świąt, powinni najpierw odmówić
Godzinę czytań; następnie po obu czytaniach, a przed hymnem
Ciebie, Boże, chwalimy należy dodać pieśni i Ewangelię, jak
to podano niżej. Należy się posłużyć lekcjonarzem mszalnym.
Po Ewangelii można na jej tem at wygłosić homilię, po czym
następuje Ciebie, Boże, chwalimy, w Okresie W ielkanocnym,
w uroczystości i święta; modlitwa i zakończenie Godziny jak
w Częściach stałych.
TEKSTY O K R ESO W E

WIELKI POST I WIELKI TYD ZIEŃ
P ie ś n i

Antyfony
Wielki Post: Nawróć nas, Panie, * a nawrócimy się do
Ciebie; / dni nasze zamień na dawne.
Niedziela Palmowa: Jezus upadł na kolana * i modlił
się: / „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie, /
jednak nie moja wola, / lecz Twoja niech się stanie” .
Wielki Piątek: Z boku ukrzyżowanego Pana, * otwar
tego włócznią żołnierza, / wypłynęła krew i woda dla
naszego zbawienia.
Wielka Sobota: Gdy byłem w ucisku, * z głębi otchła
ni zawołałem do Pana, / i zostałem wysłuchany.
Pieśń I
Jr 14, 17-21
Skarga udręczonego ludu
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię (Mk 1, 15)
Moje oczy łzy wylewają *
bezustannie dniem i nocą.
Bo wielki upadek dosięgnie f
Dziewicę, Córę mego ludu, *
klęska przeogromna.
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Gdy wyjdę na pole, *
oto mieczem zabici.
Jeśli pójdę do miasta, *
oto męki głodu.
Nawet prorok i kapłan *
niczego nie pojmując błąkają się po kraju.
Czyż nieodwołalnie odrzuciłeś Judę *
albo czy się brzydzisz Syjonem?
Dlaczego dotknąłeś nas klęską *
bez nadziei uleczenia?
Spodziewaliśmy się pokoju, t
lecz nic dobrego nie przyszło; *
czasu uzdrowienia, a nadeszła groza.
Uznajemy, Panie, nieprawość naszą t
i przewrotność naszych przodków, *
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twe imię, |
nie poniżaj tronu swojej chwały, *
pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami.
Pieśń II
Bóg swój lud odnowi

Ez 36, 24-28

Będą oni Jego ludem, a On będzie ,, Bogiem z nimi”
(Ap 21, 3)
Wezmę was spośród ludów, f
zgromadzę was ze wszystkich krajów *
i przywiodę z powrotem do waszej ziemi.
Pokropię was czystą wodą, *
i staniecie się czyści.
Obmyję was z wszelkiej nieczystości *
i z waszego bałwochwalstwa.
Dam wam serce nowe *
i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze.
Wyjmę z was serce kamienne, *
i dam wam serce z ciała.
Tchnę w was mojego Ducha *
i sprawię, że będziecie żyć według mych nakazów,
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Że będziecie przestrzegać przykazań *
i postępować zgodnie z nimi.
Wtedy zamieszkacie w kraju, *
który dałem waszym przodkom,
I będziecie moim ludem, *
Ja zaś będę Bogiem waszym.
Pieśń III Lm 5, 1-7. 15-17. 19-21
Modlitwa w cierpieniu
Nieustannie nosimy w ciele naszym konanie Jezusa, aby
życie Jezusa objawiło się w naszym ciele (2 Kor 4, 10)
Wspomnij, Panie, na to, co nas spotkało, *
spójrz i przypatrz się naszej hańbie.
Nasz dział dziedziczny należy do obcych, *
do cudzoziemców nasze domostwa.
Jesteśmy sierotami bez ojca, *
nasze matki stały się wdowami.
Własną wodę pijemy za pieniądze, *
za własne drzewo płacimy.
Pędzą nas z jarzmem na szyi, *
ustajemy, a nie ma wytchnienia.
Do Egiptu wyciągaliśmy ręce *
i do Asyrii, by nasycić się chlebem.
Zgrzeszyli nasi przodkowie, lecz już ich nie ma, *
a my dźwigamy ich winy.
Znikła radość z serc naszych, *
w żałobę zamieniły się tańce.
Diadem spadł z naszej głowy; *
biada nam, bośmy zgrzeszyli.
Dlatego schorzałe jest nasze serce *
i nasze oczy się zaćmiły.
Lecz Ty, Panie, trwasz na wieki, *
a Twój tron przez pokolenia.
Czemu chcesz zapomnieć o nas na zawsze *
i po wszystkie dni nas opuścić?
Nawróć nas, Panie, a wrócimy do Ciebie. *
Dni nasze zamień na dawne.
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Powtarza się antyfonę.
E w a n g e l ie

1 N i e d z i e l a W i e l k i e g o P o s t u : Ł k 13, 22-23 (21 N i e 
d z ie la z w y k ł a C ) a l b o E w a n g e l i a 1 N ie d z ie li W i e l k i e g o
P o s t u , k t ó r e j w t y m r o k u nie c z y t a się w e M s z y .

2 N i e d z i e l a W i e l k i e g o P o s t u : M k 8, 27-38 (24 N i e 
d z ie la z w y k ł a B) a l b o E w a n g e l i a 2 N ie d z ie li W i e l k i e g o
P o s t u , k t ó r e j w t y m r o k u nie c z y t a się w e M s z y .

3 N i e d z i e l a W i e l k i e g o P o s t u : M k 9, 30-48 (25 i 26
N i e d z i e l a z w y k ł a B) a l b o E w a n g e l i a 3 N ie d z ie li W i e l k i e g o
P o s t u , k t ó r e j w t y m r o k u nie c z y t a się we M s z y .

4 N i e d z i e l a W i e l k i e g o P o s t u : M k 10, 32-45 ( ś r o d a 8
t y g o d n i a z w y k ł e g o ) a l b o E w a n g e l i a 4 N ie d z ie li W i e l k i e g o
P o s t u , k t ó r e j w t y m r o k u nie c z y t a się we M s z y .

5 N i e d z i e l a W i e l k i e g o P o s t u : M t 21, 33-46 (27 N i e 
d z ie la z w y k ł a A ) a l b o E w a n g e l i a 5 N ie d z ie li W i e l k i e g o
P o s t u , k t ó r e j w t y m r o k u nie c z y t a się w e M s z y .
N

ie d z iel a

Pa l m o w a :

J 8, 21-30 (środa 5 tygodnia

Wielkiego Postu).
Mt 27, 1-2. 11-56 (Niedziela Palmowa
A) albo Mk 15, 1-41 (Niedziela Palmowa B), albo Łk 23,
1-49 (Niedziela Palmowa C).
W i e l k a S o b o t a : Mt 27, 57-66 (Niedziela Palmowa A )
albo Mk 15, 42-47 (Niedziela Palmowa B), albo Łk 23,
50-56 (Niedziela Palmowa C).
W

ielk i

P ią t e k :

M odlitwa jak w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

OKRES W IELKANOCNY
P ieśn i

Antyfony
Do Wniebowstąpienia Pańskiego wyłącznie: Przyjdźcie
wszyscy, * uwielbiajmy Chrystusa zmartwychwstałego, /
bo przez krzyż przyszła radość na całą ziemię. / Alleluja.
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Wniebowstąpienie Pańskie i 7 Niedziela Wielkanocna:
Idę przygotować wam miejsce * i powtórnie przyjdę do
was, / i rozraduje się wasze serce. / Alleluja.
Zesłanie Ducha Świętego: Nie zostawię was siero
tami. / Ześlę wam Ducha prawdy i rozraduje się wasze
serce. / Alleluja.
Pieśń I
Pan zwycięża nieprzyjaciół

Iz 63, 1-5

Oni zwyciężyli kusiciela dzięki krwi Baranka
(por. Ap 12, 11)
Któż to jest Ten, co przybywa z Edomu, *
idzie z Bosry w szkarłatnych szatach?
Ten wspaniale odziany, *
kroczący z wielką swoją mocą?
To Ja jestem tym, który głosi sprawiedliwość, *
potężny w wybawianiu.
Dlaczego skrwawiona jest Twa suknia, *
a Twoje szaty jak tego, który w tłoczni wygniata
winne grona?
Jedynie Ja wygniatałem je do kadzi, *
i nikogo z narodów ze mną nie było.
Tłoczyłem je w mym gniewie, *
deptałem w mojej porywczości.
Ich posoka obryzgała Mi szaty *
i poplamiłem całe me odzienie.
Bo dzień pomsty był w moim sercu *
i nadszedł rok mej odpłaty.
Rozglądałem się, lecz nikt Mi nie pomógł, *
zdumiewałem się, bo nikt Mnie nie podtrzymał.
Wtedy moje ramię przyszło Mi z pomocą *
i podtrzymała Mnie moja zapalczywość.
Pieśń II
Oz 6, 1-6
Bóg pragnie miłości, a nie krwawej ofiary
Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego zgodnie z Pismem
(1 Kor 15, 4)
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Chodźcie, powróćmy do Pana, f
On nas poranił i On nas uleczy, *
On nas uderzył i On nas uzdrowi.
Po dwóch dniach przywróci nam życie, |
a dnia trzeciego nas dźwignie *
i żyć będziemy w Jego obecności.
Dołóżmy starań, aby poznać Pana; *
Jego przyjście jest pewne jak zorza poranna.
Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas *
i jak deszcz późny, który poi ziemię.
„Cóż, Efraimie, mogę ci uczynić, *
co pocznę z tobą, Judo?
Miłość wasza jest podobna do chmur o świtaniu, *
albo do rosy, która prędko znika.
Dlatego ciosałem ich przez proroków, f
zabijałem słowami ust moich, *
a moje Prawo zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, *
bardziej poznania Boga niż całopalenia.”
Pieśń III
Reszta Izraela będzie zbawiona

So 3, 8-13

O Izraelu głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była
jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona (Rz 9, 27)
Oczekujcie na Mnie *
w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel,
Bo postanowiłem zgromadzić narody *
i zebrać królestwa,
By wylać na nie moje oburzenie, |
cały gniew mój zapalczywy, *
gdyż ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.
Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, f
aby wszyscy wzywali imienia Pana *
i jednomyślnie Mu służyli.
Z ziemi za rzekami Etiopii f
moi czciciele, lud mój rozproszony, *
dar Mi przyniosą.
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W tym dniu, Jerozolimo, już nie będziesz się wstydzić f
wszystkich twoich uczynków, *
przez które byłaś Mi niewierna.
Wtedy bowiem usunę spośród ciebie *
twoich pysznych samochwalców
I więcej nie będziesz się wywyższać *
na świętej górze mojej.
1 zostawię wśród ciebie lud pokorny i ubogi, *
który będzie szukać schronienia w imieniu Pana.
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości *
ani mówić kłamstwa.
W ich ustach nie znajdzie się język zwodniczy, f
gdy będą się paśli i odpoczywali, *
1 nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
Powtarza się antyfonę.

Ew angelie

2 N i e d z ie l a W i e l k a n o c n a : Mk 16, 1-20 (Wigilia Wiel
kanocna B i Wniebowstąpienie Pańskie B).
3 N ie d z ie l a W i e l k a n o c n a : Łk 24, 1-12 (Wigilia Wiel
kanocna C).
4 N ie d z ie l a W i e l k a n o c n a : Łk 24, 13-35 (3 Niedziela
Wielkanocna A).
5 N ie d z ie l a W i e l k a n o c n a : Łk 24, 35-53 (3 Niedziela
Wielkanocna B i Wniebowstąpienie Pańskie C).
6 N i e d z ie l a W i e l k a n o c n a : J 20, 1-18 (Niedziela
Zmartwychwstania i Wtorek w Oktawie Wielkanocy).
W n i e b o w s t ą p i e n i e P a ń s k i e : Ewangelia, której w tym
roku nie czyta się we Mszy.
7 N ie d z ie l a W i e l k a n o c n a : J 20, 19-31 (2 Niedziela
Wielkanocna A).
N i e d z ie l a Z e s ł a n i a D u c h a Ś w i ę t e g o : Mt 28, 16-20

(Wniebowstąpienie Pańskie A) albo J 7, 37-39 (Wigilia
Zesłania Ducha Świętego).
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa jak
w Tekstach okresowych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.
57 i c, n

TEKSTY WŁASNE O ŚWIĘTYCH
19 marca
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA N M P
Ant. Mąż wierny będzie błogosławiony, * kto strzeże
swojego Pana, otrzyma chwałę. (O. W. Alleluja.)
Pieśni z Tekstów wspólnych o świętych mężczyznach,
s. 1805.
Ewangelia z uroczystości, której w tym roku nie czyta się
we Mszy.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa własna,
s. 1300.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

25 marca
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
P ie ś n i

Ant. Śpiewaj i raduj się, Córko Syjonu, * bo przycho
dzę, by zamieszkać pośród ciebie. (O. W. Alleluja.)
Pieśń I
Nadejdzie Książę pokoju

Iz 9, 1-6

Nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce, hy oświecić
tych, co siedzą w mroku śmierci (por. Łk 1, 78. 79)
Naród kroczący w ciemnościach *
ujrzał jasność wielką.
Nad mieszkańcami krainy mroków *
światło zabłysło.
Tyś pomnożył ich radość, *
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, f
jak się weselą we żniwa, *
jak się cieszą przy podziale łupu.
Bo skruszyłeś jego ciężkie jarzmo, *
drąg na jego ramieniu
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I rózgę jego ciemiężcy *
jak w dniu porażki Madianitów.
Bo każdy but pieszego żołnierza, f
każdy płaszcz krwią zbroczony *
będą w ogień wrzucone na pastwę płomieni.
Bo Dziecię się nam narodziło, t
Syn został nam dany, *
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: f
„Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, *
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.
Wielkie będzie Jego panowanie f
w bezgranicznym pokoju *
na tronie Dawida i nad Jego królestwem,
Które On utwierdzi i umocni f
prawem i sprawiedliwością, *
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów *
tego dokona.
Pieśń II
Iz 26, 1-4. 7-9. 12
Hymn po zwycięstwie nad wrogami
Miasto Święte Jeruzalem miało mur wielki a wysoki i miało
dwanaście bram (Ap 21, 12)
Mamy miasto potężne, t
a Pan dla jego ocalenia *
otoczył je murem i przedmurzem.
Otwórzcie bramy i niech wejdzie naród
sprawiedliwy, *
który dochowuje wierności.
Jego duch niezachwiany f
przez Ciebie jest umacniany pokojem, *
pokojem, bo zaufał Tobie.
Na zawsze złóżcie nadzieję w Panu, *
gdyż Pan jest wiekuistą Opoką.
Prosta jest ścieżka sprawiedliwego, *
Ty równasz jego drogę szlachetną.
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Także i my na ścieżce Twoich wyroków *
czekamy na Ciebie, o Panie.
Twoje imię i pamięć o Tobie *
są pożądaniem duszy.
Moja dusza jest spragniona Ciebie w nocy, *
mój duch szuka Ciebie w swoim wnętrzu.
Kiedy objawiasz ziemi swe wyroki, *
jej mieszkańcy uczą się sprawiedliwości.
Panie, obdarz nas pokojem, *
bo Ty sam dokonałeś wszystkich naszych czynów.
Pieśń ITT

Iz 66, 10-14 a

Pociecha i radość Jerozolimy
Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką
(Ga 4, 26)
Radujcie się razem z Jerozolimą, *
weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie!
Bardzo się z nią cieszcie wszyscy, *
którzyście smucili się nad nią;
Abyście mogli ssać aż do nasycenia *
z jej piersi wezbranej pociechą;
Abyście z rozkoszą pili mleko *
z jej piersi pełnej chwały.
Tak bowiem Pan mówi: f
„Oto skieruję ku niej pokój jak rzekę *
i jak strumień wezbrany chwałę narodów.
Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone *
i pieszczone na kolanach.
Bo jak kogo własna matka pociesza, |
tak Ja was pocieszę *
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia”.
Na ten widok rozraduje się wasze serce, *
a wasze kości ożyją jak wiosenna trawa.
Powtarza się antyfonę.
E w a n g e l i a Mt 1, 18-24 (4 Niedziela Adwentu A).
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823 Modlitwa własna, s. 1320.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TEKSTY WSPÓLNE
W oficjum na poświęcenie kościoła i w Tekstach wspólnych
0 świętych należy wybrać taką perykopę z Ewangelii, która nie
będzie czytana we Mszy św.

TEKSTY WSPÓLNE N A POŚWIĘCENIE
KOŚCIOŁA
Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * w świętym przy
bytku Twojej chwały, / który jest wzniesiony ku czci
Twojego imienia. O. W. Alleluja.
Pieśń I
Tb 13, 8-11. 13-16a
Przyszła chwała Jeruzalem
Przystąpiliście do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem nie
bieskiego (Hbr 12, 22)
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, *
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, |
Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
1 chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek *
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym *
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; *
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
W swych rękach przyniosą dary *
dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, *
a twe imię „Wybrana” utrwali się w przyszłych pokoleniach.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, f
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
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Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, f
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Pieśń II
Iz 2, 2-3
Wszystkie narody przyjdą do Pańskiego domu
Królowie ziemi wniosą swój przepych do świętego miasta
Jeruzalem (por. Ap 21, 24)
Stanie się na końcu czasów, *
że góra świątyni Pańskiej
Mocno osiądzie na górskich szczytach *
i ponad pagórki się wzniesie.
Nadciągną do niej wszystkie narody, *
liczne plemiona pójdą wołając:
„Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, *
do świątyni Boga Jakuba!
Niech On nas pouczy o swoich drogach, *
byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
Bo Prawo wyjdzie ze Syjonu *
i z Jeruzalem słowo Pana”.
Pieśń III
Jr 7, 2-7
Postępujcie sprawiedliwie, a zamieszkam z wami
Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź
i swój dar ofiaruj (Mt 5, 24)
Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, f
którzy wchodzicie tymi bramami, *
aby oddać pokłon Panu.
Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: f
„Poprawcie wasze postępowanie i uczynki wasze, *
a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu.
Nie ufajcie słowom kłamliwym, które głoszą: f
Świątynia Pana, świątynia Pana, *
oto świątynia Pana!
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Jeśli bowiem naprawdę poprawicie wasze
postępowanie |
i tylko sprawiedliwością kierować się będziecie *
jeden wobec drugiego,
Jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, *
a krwi niewinnej nie przelejecie w tym miejscu,
I jeśli nie pójdziecie za obcymi bogami *
na waszą zgubę,
Wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, f
w ziemi, którą dałem waszym przodkom *
od dawna i na zawsze”.
Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, / w świętym przy
bytku Twojej chwały, / który jest wzniesiony ku czci
Twojego imienia. (O. W. Alleluja.)
Ewangelia z Czytań wspólnych na poświęcenie kościoła,
w lekcjonarzu mszalnym.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa z Tekstów
wspólnych, s. 1522.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TEKSTY WSPÓLNE O NAJŚWIĘTSZEJ
M ARYI P A N N IE
Ant. Wesel się, Dziewico Maryjo, * bo byłaś godna
nosić Chrystusa, / Stworzyciela nieba i ziemi, / którego
zrodziłaś jako Zbawcę świata. (O. W. Alleluja.)
Pieśń I
Iz 61, 1 0 - 6 2 , 3
Radość Nowego Jeruzalem
Ujrzałem Miasto Święte - Jeruzalem Nowe, przystrojone jak
oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża (Ap 21,2)
Ogromnie weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
Gdyż odział mnie szatami zbawienia *
i okrył płaszczem sprawiedliwości,
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, *
jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.
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Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
Tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich
narodów.
Ze względu na Syjon nie umilknę, *
ze względu na Jerozolimę nie spocznę,
Aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak zorza *
i jak pochodnia zapłonie jej zbawienie.
Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
Będziesz wspaniałą koroną w rękach Pana, *
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Pieśń II

Iz 62, 4-7

Chwała Nowego Jeruzalem
Oto przybytek Boga z ludźmi, i zamieszka wraz z nimi
(Ap 21, 3)
Nie będą więcej mówić o tobie „Porzucona”, *
nie powiedzą „Spustoszona” o twojej krainie.
Raczej cię nazwą „Moje w niej upodobanie”, *
a twoją krainę „Poślubiona”,
Bo spodobałaś się Panu *
i twoja kraina męża otrzyma.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, *
tak twój Budowniczy poślubi ciebie.
I jak oblubieniec cieszy się oblubienicą, *
tak twój Bóg rozweseli się tobą.
Na twoich murach, Jeruzalem, *
rozstawiłem straże;
Przez cały dzień i noc całą *
nigdy milczeć nie będą.
Wy, którzy wszystko przypominacie Panu, f
sami nie dawajcie sobie wytchnienia *
i Jemu nie dajcie spokoju,
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Dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem *
przedmiotem wysławiania na ziemi.
Pieśń III

Syr 39, 13-16 a

Jakże wspaniałe są dzieła Twoje, Panie
Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam roznosić po
wszystkich miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2, 14)
Słuchajcie mnie, pobożni synowie, i się rozwińcie *
jak róża rosnąca nad strumieniem wody!
Jak Liban wydajcie woń przyjemną *
i zakwitnijcie jak lilia!
Mocnym głosem pieśń zaśpiewajcie, *
wysławiajcie Pana za wszystkie Jego dzieła!
Oddajcie chwałę Jego imieniu, f
pieśnią Go wywyższajcie *
przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów,
A uwielbiając Go tak mówcie: *
„Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne!”
Ant. Wesel się, Dziewico Maryjo, / bo byłaś godna
nosić Chrystusa, / Stworzyciela nieba i ziemi, / którego
zrodziłaś jako Zbawcę świata. (O. W. Alleluja.)
Ewangelia z Czytań wspólnych o Najświętszej Maryi P an
nie w lekcjonarzu mszalnym.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa jak
w Tekstach własnych o świętych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TEKSTY WSPÓLNE O APOSTOŁACH
Ant. Cieszcie się i weselcie, * bo wasze imiona zapi
sane są w niebie. (O. W. Alleluja.)
Pieśń I
Iz 61, 6-9
Przymierze Pana z Jego kapłanami
Bóg sprawił, żeśmy mogli się stać sługami Nowego Przy
mierza (2 Kor 3, 6)
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Nazwą was kapłanami Pana, *
otrzymacie imię sług naszego Boga.
Zużytkujecie bogactwo narodów, *
ich dobrobyt stanie się waszą własnością.
Ponieważ hańba tego ludu była zdwojona, *
poniżenie i zniewagi były ich udziałem,
Przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko
w dwójnasób *
i wiecznym szczęściem cieszyć się będą.
Gdyż Ja, Pan, praworządność miłuję, *
nienawidzę grabieży i gwałtu;
Z całą wiernością oddam im nagrodę *
i zawrę z nimi przymierze wieczyste.
Ich plemię będzie sławne wśród narodów, *
a ich potomstwo między ludami.
Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, *
że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Pieśń II

Mdr 3, 7-9

Przyszła chwała wybranych
Sprawiedliwi jaśnieć będą ja k słońce w królestwie Ojca
swego (Mt 13,43)
W dniu nawiedzenia Pana zajaśnieją sprawiedliwi *
i jak iskry rozbiegną się po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zawładną narodami, *
a nad nimi Pan będzie królował na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, f
wierni w miłości będą przy Nim trwali, *
bo łaska i miłosierdzie są dla Jego wybranych.
Pieśń III

Mdr 10, 17-21

Bóg Zbawcą swojego ludu
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi
Bożego, i pieśń Baranka (Ap 15, 2. 3)
Pan oddał świętym zapłatę za ich trudy *
i powiódł ich drogą cudowną.
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Podczas dnia stał się dla nich osłoną, *
a światłem gwiazd wśród nocy.
Przeprawił ich przez Morze Czerwone, *
przeprowadził przez wody ogromne,
Zatopił ich nieprzyjaciół *
i wyrzucił z głębiny odmętów.
Sprawiedliwi zaś złupili bezbożnych |
i wywyższali, Panie, święte imię Twoje, *
zgodnie sławili Twą zwycięską rękę,
Usta bowiem niemych Mądrość otworzyła *
i głośnymi uczyniła niewprawne języki.
Ant. Cieszcie się i weselcie, / bo wasze imiona zapisane
są w niebie. (O. W. Alleluja.)
Ewangelia z Czytań wspólnych o pasterzach lub z piątku
II tygodnia w ciągu roku: Mk 3, 13-19, w lekcjonarzu mszalnym.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa jak w
Tekstach własnych o świętych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TEKSTY WSPÓLNE O M Ę C ZEN N IK A C H
I. O wielu męczennikach
Ant. Bóg otrze wszelką łzę z oczu świętych * i nie
będzie już odtąd żałoby ani krzyku, ani trudu, / bo
pierwsze rzeczy przeminęły. (O. W. Alleluja )
Pieśń I
Mdr 3, 1-6
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Niech już teraz...
odpoczną od swoich trudów (por. Ap 14, 13)
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga *
i żadna męka ich nie dosięgnie.
W oczach głupców uchodzili za umarłych, *
ich śmierć za nieszczęście poczytano,
Ich odejście za unicestwienie, *
oni zaś trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, *
to ich nadzieja pełna jest nieśmiertelności.
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Po nieznacznym skarceniu otrzymają wielkie dobra, |
Bóg ich bowiem doświadczył *
i uznał za godnych siebie.
Wypróbował ich jak złoto w tyglu *
i przyjął jak całopalną ofiarę.
Pieśń II

Mdr 3, 7-9

Przyszła chwała wybranych
Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca
swego (Mt 13, 43)
W dniu nawiedzenia Pana zajaśnieją sprawiedliwi *
i jak iskry rozbiegną się po ściernisku.
Będą sądzić ludy, zawładną narodami, *
a nad nimi Pan będzie królował na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, f
wierni w miłości będą przy Nim trwali, *
bo łaska i miłosierdzie są dla Jego wybranych.
Pieśń III
Mdr 10, 17-21
Bóg Zbawcą swojego ludu
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi
Bożego, i pieśń Baranka (Ap 15, 2. 3)
Pan oddał świętym zapłatę za ich trudy *
i powiódł ich drogą cudowną.
Podczas dnia stał się dla nich osłoną, *
a światłem gwiazd wśród nocy.
Przeprawił ich przez Morze Czerwone, *
przeprowadził przez wody ogromne,
Zatopił ich nieprzyjaciół *
i wyrzucił z głębiny odmętów.
Sprawiedliwi zaś złupili bezbożnych f
i wywyższali, Panie, święte imię Twoje, *
zgodnie sławili Twą zwycięską rękę.
Usta bowiem niemych Mądrość otworzyła *
i głośnymi uczyniła niewprawne języki.
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Ant. Bóg otrze wszelką łzę z oczu świętych / i nie
będzie już odtąd żałoby ani krzyku, ani trudu, / bo
pierwsze rzeczy przeminęły. (O. W. Alleluja.)
Ewangelia z Czytań wspólnych o męczennikach w lekcjonarzu mszalnym.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa jak
w Tekstach własnych o świętych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

II. O jednym męczenniku lub jednej męczennicy
Ant. Dopełniam w moim ciele braki udręk Chrystu
sa * dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. (O. W.
Alleluja.)
Pieśni, jak niżej, s. 1805.
Ewangelia z Czytań wspólnych o męczennikach w lekcjonarzu mszalnym.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa jak w
Tekstach własnych o świętych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

TEKSTY W SPÓLNE O JED N Y M ŚWIĘTYM
LUB JEDNEJ ŚWIĘTEJ
ALBO O WIELU ŚWIĘTYCH
O jednym świętym, jednej świętej lub o wielu świętych:

Ant. Niech wasze biodra będą przepasane * i pochod
nie gorejące w rękach waszych. (O. W. Alleluja.)
O dziewicy:

Ant. O północy rozległo się wołanie: * Oblubieniec
nadchodzi, / wyjdźcie Mu naprzeciw. (O. W. Alleluja.)
Pieśń I
Błogosławiony, kto ufa Panu

Jr 17, 7-8

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zacho
wują (Łk 11, 28)
Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, *
i Pan jest jego nadzieją.
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Podobny jest do drzewa rosnącego nad wodą, *
które ku strumieniowi wyciąga korzenie.
Nie obawia się nadejścia upałów, *
bo jego liście pozostają zielone.
Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju *
i nie przestaje wydawać owoców.
Pieśń II
Syr 14, 20-21; 15, 3-4. 5a-6b
Szczęście mędrca
Wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność (Łk 7, 35)
Szczęśliwy człowiek, który w mądrości się ćwiczy *
i który się radzi swojego rozumu,
Który w swym sercu rozważa jej drogi *
i roztrząsa jej ukryte sprawy.
Ona zaś nakarmi go chlebem rozumu *
i wodą mądrości napoi.
Oprze się na niej i nie upadnie, *
zbliży się do niej i nie dozna zawodu.
Mądrość wywyższy go ponad jego bliskich, *
on zaś imię wieczne odziedziczy.
Pieśń III

Syr 31, 8-11

Szczęście ubogiego w duchu
Sprawcie sobie skarb niewyczerpany w niebie (Łk 12, 33)
Szczęśliwy człowiek, w którym winy nie znaleziono *
i który nie zabiegał o złoto.
Któryż to jest, a wychwalać go będziemy, *
bo dokonał rzeczy wzbudzających podziw wśród
swojego ludu?
Kto był poddany takiej próbie, a pozostał doskonały? *
Stanie się to przyczyną jego chluby.
Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, *
zła się dopuścić, a nie zrobił tego?
Jego dobra będą zachowane, *
a zgromadzenie opowiadać będzie o jego hojności.
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O jednym świętym, jednej świętej lub o wielu świętych:

Ant. Niech wasze biodra będą przepasane / i pochod
nie gorejące w rękach waszych. (O. W. Alleluja.)
O dziewicy:

Ant. O północy rozległo się wołanie: / Oblubieniec
nadchodzi, / wyjdźcie Mu naprzeciw. (O. W. Alleluja.)
Ewangelia z odpowiednich Czytań wspólnych o świętych w
lekcjonarzu mszalnym.
HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 823. M odlitwa jak w
Tekstach własnych o świętych.
Zakończenie Godziny jak w Częściach stałych.

II
KRÓTSZA FORMA PRÓŚB W NIESZPORACH
Tymi p ro śbam i m o żn a zawsze zastąpić prośby znajdujące
się w Nieszporach. W odpowiednich okolicznościach m ożn a
także wymieniać im iona własne osób.

N IE D Z IE L A

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Zmiłuj się, Panie, nad swoim ludem.
Strzeż Twojego Kościoła.
Chroń naszego papieża N.
Wspomagaj naszego biskupa N.
Zbaw Twój lud wierzący.
Zachowaj świat w pokoju.
Oświeć niewierzących.
Rządź władcami narodów.
Wspomagaj ubogich.
Pocieszaj zasmuconych.
Zmiłuj się nad sierotami.
Przyjmij zmarłych do swojego królestwa.
P O N IE D Z IA Ł E K

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Nawiedź lud swój, Panie.
Udziel jedności swemu Kościołowi.
Zachowaj naszego papieża N.
Chroń naszego biskupa N.
Kieruj misjonarzami.
Uświęć kapłanów i zakonników.
Pojednaj nieprzyjaciół.
Wspieraj dzieci swoją łaską.
Daj młodzieży wzrost w mądrości.
Pociesz i umocnij starców.
Udziel dobra naszym przyjaciołom.
Dołącz zmarłych do grona świętych.

Krótsza forma próśb
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W TO R EK

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Wysłuchaj nas, Panie.
Wspomnij na Twój Kościół.
Broń naszego papieża N.
Wspomagaj naszego biskupa N.
Obdarzaj dobrem naszą ojczyznę.
Wynagradzaj swoją łaską naszych dobroczyńców.
Zachowaj małżonków w zgodzie.
Użyczaj swej rady narzeczonym.
Daj pracę tym, którzy jej szukają.
Bądź pomocą dla ubogich.
Broń tych, co cierpią prześladowanie.
Nawróć wszystkich błądzących.
Obdarz zmarłych chwałą wiekuistą.
ŚR O D A

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Zbaw lud swój, Panie.
Obdarz swój Kościół wieczną młodością.
Napełnij swymi darami naszego papieża N.
Przyjdź z pomocą naszemu biskupowi N.
Zachowaj narody w pokoju.
Mieszkaj w każdym domu.
Pamiętaj o naszej wspólnocie.
Rozszerzaj sprawiedliwość.
Zapewnij plony rolnikom.
Otaczaj opieką podróżujących.
Wspomagaj rzemieślników.
Bądź dla wdów pociechą.
Dopuść zmarłych do życia wiecznego.

1810

Krótsza form a próśb
CZW A RTEK

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Ufamy Tobie, Panie.
Umocnij jedność swojego Kościoła.
Zachowaj w pełni sił naszego papieża N.
Oświecaj naszego biskupa N.
Wezwij robotników na Twoje żniwo.
Napełnij naszych bliskich swym błogosławieństwem.
Ulecz chorych.
Bądź z umierającymi.
Przywróć ojczyznę wygnańcom.
Ochraniaj nas przed klęskami.
Daj nam pogodę.
Ześlij nam potrzebny deszcz.
Daj zmarłym wieczny odpoczynek.
PIĄTEK

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
W Tobie, Panie, nadzieja nasza.
Umacniaj swój Kościół.
Ochraniaj naszego papieża N.
Wspomagaj naszego biskupa N.
Bądź z całym kolegium biskupów.
Pomóż bezdomnym.
Nakarm głodnych.
Oświeć niewidomych.
Pociesz starców.
Obdarzaj mocą dziewice Tobie poświęcone.
Wezwij Żydów do udziału w Nowym Przymierzu.
Daj mądrość prawodawcom.
Udzielaj siły kuszonym.
Użycz zmarłym światłości wiekuistej.

Krótsza forma próśb.
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SOBOTA

Módlmy się do Boga, który się troszczy o wszystkich, i ze
szczerą pokorą wołajmy do Niego:
Wspomagaj lud swój, Panie.
Zjednocz wszystkich ludzi dzięki wysiłkom Kościoła.
Zachowaj naszego papieża N.
Błogosław naszego biskupa N.
Prowadź swą ręką całe duchowieństwo.
Uświęcaj ludzi świeckich.
Bądź doradcą robotników.
Naucz bogatych właściwego korzystania z majątku.
Otaczaj chorych swoją opieką.
Uwolnij jeńców.
Oddal od nas trzęsienia ziemi.
Zachowaj nas od nagłej śmierci.
Dopuść zmarłych do oglądania Twojego oblicza.

III
FORMUŁY DOWOLNE WPROWADZENIA
DO MODLITWY PAŃSKIEJ
1 Odmówmy wspólnie modlitwę, której nas nauczył
Jezus Chrystus: Ojcze nasz...
2 Zakończmy naszą modlitwę prosząc o przyjście kró
lestwa Bożego: Ojcze nasz...
3. Zakończmy nasze uwielbienia i prośby słowami sa
mego Chrystusa: Ojcze nasz...
4. Zakończmy naszą modlitwę poranną <wieczorną)
słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze
nasz...
5. (do Chrystusa; Pamiętaj o nas, Panie, w swoim
królestwie i naucz nas modlić się: Ojcze nasz...
6. Posłuszni woli naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...
7. Spełniając przykazanie Pana Jezusa, odmówmy
wspólnie: Ojcze nasz...
8. Odmówmy wspólnie modlitwę, którą Chrystus nam
dał za wzór dobrej modlitwy: Ojcze nasz...
9. Zjednoczeni w miłości skierujmy do Boga Ojca mo
dlitwę, której nas nauczył Jego Syn: Ojcze nasz...
10. Jezus Chrystus dał nam moc, abyśmy się stali dzieć
mi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze
nasz...

IV
PIEŚNI ZASTĘPUJĄCE HYMNY
W Okresach Wielkiego Postu i W ielkanocnym w Godzinie
czytań i w Jutrzni odprawianych wspólnotowo należy odmawiać
hymny z Liturgii godzin. W Nieszporach wolno użyć poniższych
pieśni zamiast hymnów.
OKRES W IELK IEG O P O S T U

Króla wznoszą się ramiona.
Krzyżu święty nade wszystko.
O K RES W IELKANOCNY

O dniu radosny.
Nie zna śmierci.
Zwycięzca śmierci.

V
PSALMY NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE
Teksty psalm ów w przekładzie K arpińskiego pod an o w
I tomie Liturgii godzin i w śpiewnikach.

VI
DODATKI RÓŻNE
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Przygotowanie do Mszy św. i dziękczynienie po niej nie są
obowiązkowe, lecz wynikają z pobożności osobistej.
Poniższe teksty znajdują się w nowym mszale rzymskim.
Dodano niektóre psalmy odpowiadające tej modlitwie.

Modlitwa św. Ambrożego
O
dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegającyna
swoich zasługach, lecz ufając jedynie Twemu miłosier
dziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu
Twojej Uczty Najświętszej. Albowiem moje serce i ciało,
Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie
strzegłem pilnie moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci
nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem, ale
i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie, który
jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać
uzdrowienia, i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać
się wobec sprawiedliwości Sędziego, wzdycham do miło
sierdzia Zbawiciela.
Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed T obą mój
wstyd wyznaję. N a widok licznych i wielkich moich
grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miło
sierdziu, które nie m a granic.
Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste,
Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem,
ukrzyżowanym dla człowieka. Wysłuchaj mnie, bo w
Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, pełnym
win i nędzy, bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.
Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na
drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi. Bądź po zdro
wiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz z ran mojego
ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i obm y
wasz grzechy całego świata. Wspomnij, o Panie, na swoje
stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.
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Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnio
ne. Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje
nieprawości i grzechy, abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych. Spraw swoją łaską, by ta
Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny zamie
rzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów. Niech
ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj roz
proszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi we mnie dobre
uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie
i niech się stanie dla mojej duszy i ciała bezpieczną obroną
przeciw wrogim zasadzkom.
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do naj
świętszych tajemnic Twego Syna Jednorodzonego, n a 
szego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak
chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miło
sierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi
i nędzny do Pana nieba i ziemi.
Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności
uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił m o 
je mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym
mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana
nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością,
z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak
tego wymaga moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnę
trzny sakram entu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą
moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak
przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pa
na, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym
mógł być wcielony w Jego Ciało mistyczne i zali
czony między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się
bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, któ 
rego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć
pod postacią Chleba. Amen.
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Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
Najświętsza Dziewico Maryjo, M atko dobroci i miło
sierdzia, oto ja, pełen win i nędzy, całym uczuciem i ser
cem uciekam się do Ciebie i proszę, abyś zechciała być ze
mną i wszystkimi kapłanami, którzy tutaj i w całym K o 
ściele składają Najświętszą Ofiarę, tak jak byłaś z Twoim
najmilszym Synem w czasie Jego męki na krzyżu.
Pomóż nam, abyśmy wsparci Twoją łaską, mogli zło
żyć ofiarę godną i miłą Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen.
Wzbudzenie intencji
Chcę sprawować Najświętszą Ofiarę i dokonać prze
istoczenia chleba i wina, aby się stały Ciałem i Krwią
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Pragnę to uczynić według obrządku świętego Kościoła
rzymskiego, na chwałę Boga wszechmogącego i całego
Kościoła triumfującego, na pożytek mój i całego Kościoła
pielgrzymującego i za wszystkich, którzy się polecali
moim modlitwom.
Niech Bóg wszechmogący i miłosierny udzieli nam
wesela i pokoju, poprawy życia i czasu na szczerą pokutę,
łaski i pociechy D ucha Świętego oraz wytrwałości w czy
nieniu dobra. Amen.
Wybór psalmów
Psalm 84, s. 1046; psalm 85, s. 1059, psalm 129,
s. 1177.
D z ię k c z y n ie n ie

po

M

szy

Ś w ię t e j

Modlitwa Eucharystyczna z Nauki Dwunastu Apostołów
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święty, winny szczep Dawida, sługi Twego,
Który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i wiedzę,
K tórą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!
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Jak ten łamany Chleb rozsiany był po górach,
A zebrany stał się jedno,
Tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi
Do królestwa Twego,
Gdyż Twoją jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa,
Na wieki!
Dziękujemy Ci, Ojcze święty,
Za święte imię Twoje,
K tórem u zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych,
I za wiedzę, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!
Ty, Panie Wszechmocny,
Stworzyłeś wszystko dla imienia swego.
Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie,
Aby do Ciebie dziękczynne zanosili modły.
Nam zaś darowałeś pokarm duchowy i napój,
I żywot wieczny
Przez Sługę swego.
Przede wszystkim dziękczynne do Ciebie zanosimy modły,
Bo jesteś Wielmożny.
Tobie chwała na wieki!
Pomnij, Panie, na Kościół swój
I wybaw go od wszelkiego złego,
I doprow adź go do doskonałości w miłości swojej,
I zgromadź go od czterech wiatrów,
Pełen świętości,
Do królestwa swego,
Któreś mu zgotował.
Albowiem Twoja jest moc i chwała na wieki!
Niech przyjdzie łaska
1 niech przeminie ten świat!
H osanna Bogu Dawidowemu!
Kto święty, niech przystąpi,
Kto zaś nim nie jest, niech czyni pokutę.
Przyjdź, Panie Jezu. Amen.
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Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze święty, wszechmo
gący, wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, niegod
nego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie
z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem
i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, niech ta Komunia św. nie stanie się dla
mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zba
wiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej
wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od
mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmy
słowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłu
szeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie m ocną
obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych,
jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie
poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno
przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech
wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia.
Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył d o p ro 
wadzić do tej niewymownej uczty, na której z Twoim
Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych
prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym
weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą. Amen.
r-

Modlitwa do Zbawiciela
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
0 dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nic dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
1 każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.
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Ofiarowanie siebie
Przyjmij, Panie, całą moją wolność; przyjmij pamięć,
rozum i całą wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to
dał. Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję
panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie
i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie
pragnę.
Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana
przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha
proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce naj
żywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą
skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z
boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się
w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już
prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje
i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).
Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI
Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę;
ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję; miłuję Ciebie,
lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą; żałuję za moje
grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.
Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, pragnę Cie
bie jako celu ostatecznego; wychwalam Cię jako ustawi
cznego dobroczyńcę, wzywam jako miłosiernego obrońcę.
Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedli
wością, pocieszaj dobrocią, chroń swoją potęgą.
Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do
Ciebie; moje słowa, aby mówiły jedynie o Tobie; moje
uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą, i całe postępo
wanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.
Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz,
chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz.
Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził
moją wolę, oczyścił ciało i uświęcił duszę.
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Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przy
szłe pokusy, opanować złe skłonności i nabywać o d p o 
wiednie dla mnie cnoty.
Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich
wad, szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego, co złe na
świecie.
Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał
podwładnym, dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom.
Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąp
stwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość za
pałem.
Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w
niebezpieczeństwach, cierpliwym w przeciwnościach i p o 
kornym w powodzeniu.
Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrze
mięźliwy przy posiłku, dokładny w pracy i zdecydowany
w zamiarach.
Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność
zachowania się i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie
uporządkowane.
Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współ
pracą z łaską, zachowywaniem Twego prawa i postępo
waniem wysługującym zbawienie.
N aucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak
wielkim to, co Boskie, jak krótkim, co doczesne, jak
nieskończonym, co wieczne.
Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, prze
jął się lękiem Twojego sądu, uniknął potępienia i osiągnął
niebo. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
Maryjo, Dziewico i M atko pełna świętości, oto przy
jąłem Twego umiłowanego Syna, którego poczęłaś w swym
przeczystym łonie, którego zrodziłaś, karmiłaś i tuliłaś
do siebie. Z pokorą i miłością oddaję Ci Tego, którego
obecność napełniała Cię największym szczęściem i ra d o 
ścią, abyś otworzyła M u swoje ramiona i miłowała swoim
sercem. Ofiaruję G o przez Ciebie Trójcy Najświętszej
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jako wyraz najwyższej czci Bożej, a także ku Twojej
chwale oraz za potrzeby moje i całego świata.
Proszę Cię, o dobra Matko, uproś mi odpuszczenie
moich grzechów, obfitą łaskę, abym odtąd gorliwiej służył
Chrystusowi, i łaskę wytrwania aż do końca, abym mógł
razem z Tobą wielbić Go przez całą wieczność. Amen.
Wybór psalmów

Psalm 22, 23-31 (Będę głosił swym braciom Twoje
imię , s. 1101; psalm 23, s. 1127 psalm 66, s. 1120
psalm 96, s. 1049 psalm 98, s. 1074 psalm 103, s. 1158
psalm 131, s. 1066 psalm 150, s. 1126.
L it a n ie
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Kyrie, elejson. — Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Jezu, usłysz nas. — Jezu, 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.
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
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Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco żywota,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono Wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, — przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, — wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, — wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
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Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, Jezu.
Jezu, usłysz nas. — Jezu, wysłuchaj nas.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście,

a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie
wam otworzone”; f daj nam, prosimy, uczucie swej Bo
skiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczyn
kiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który ży
jesz i królujesz na wieki wieków, w. Amen.
Albo:

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią
i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy
nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swo
jej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

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.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha
Świętego utworzone,

1824

Dodatki różne

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bram o niebios.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości
i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
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.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

1825

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na
Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczy
nienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, t daj się
przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, *
i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków, w. Amen.
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

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.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecz
nego, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca
na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze
w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
5K K i ii

1826

Dodatki różne

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
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.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jedno-

rodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata
i Krwią Jego dałeś się przebłagać, f daj nam, prosimy,
godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej do
znawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy
wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chry
stusa, Pana naszego. W. Amen.
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,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,

Litania do Najświętszej Maryi Panny

Matko dziewicza,
M atko nienaruszona,
Matko najmilsza,
M atko przedziwna,
Matko dobrej rady,
M atko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Parmo wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku D ucha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,

1827

1828

Dodatki różne

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
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.
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swo
im, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, t i za
wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, *
uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego, w. Amen.
Antyfona
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzi
cielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach
naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani
nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocie szycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi
swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie
słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufno
ścią ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami
moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj, w. Amen.

Litania do świętego Józefa

1829

Litania do świętego Józefa
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.
Święty Józefie,
Przesławny potom ku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.

1830

Dodatki różne

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności
wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Ro
dzicielki Twojego Syna, t spraw, abyśmy oddając mu na
ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownic
two w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, w. Amen.
Litania do Wszystkich Świętych
Litania na nabożeństwa błagalne
Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są
dwie form uły oznaczone literami A i B, celebrans lub kan torzy
m ogą w ybrać je d n ą z nich. W wykazie świętych m o żn a na
właściwym miejscu włączyć pewne im iona świętych, np. p a tro 
nów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. P o d o 
bnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach
m ożn a do dać w ezw ania dostosow ane do okoliczności.

I. B ł a g a n i a

do

Bo g a

A lbo A

Panie, zmiłuj się nad nami. — Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. — Chryste, zmiłuj się nad
nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. — Panie, zmiłuj się nad nami.
Albo B

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
II. W e z w a n i a d o Ś w i ę t y c h
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, — módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie,

Litania do Wszystkich Świętych

1831

Patriarchowie i Prorocy
Święty Abrahamie, — módl się za nami.
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, — módlcie się
za nami.
Apostołowie i Uczniowie
Święci
Piotrze i Pawle, — módlcie się za nami.
r
Święty Andrzeju, — módl się za nami.
Święci Janie i Jakubie, — módlcie się za nami.
Święty
Tomaszu, — módl się za nami.
r
Święty Mateuszu,
Wszyscy święci Apostołowie, — módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, — módl się za nami.
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, — módlcie się za nami.
r

r

r

Męczennicy
Święty Szczepanie, — módl się za nami.
Święty
Ignacy Antiocheński,
r
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty
Cyprianie,
r
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty
Tomaszu Becket,
r
Święci
Janie i Tomaszu z Anglii, — módlcie się za nami.
r
Święty Pawle z Japonii, — módl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, — módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, — módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy,
Święte Perpetuo i Felicyto, — módlcie się za nami.

1832

Dodatki różne

Święta Agnieszko, — módl się za nami.
Święta Mario Goretti,
Wszyscy święci Męczennicy, — módlcie się za nami.
Biskupi i Doktorzy Kościoła
Święci Leonie i Grzegorzu, — módlcie się za nami.
Święty Ambroży, — módl się za nami.
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty
Atanazy,
r
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, — módlcie się za
nami.
Święty Janie Chryzostomie, — módl się za nami.
Święty Marcinie,
Święty Patryku,
Święci Cyrylu i Metody, — módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, — módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie Dziesiąty,
Kapłani i Zakonnicy
Święty Antoni, — módl się za nami.
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,
Święci Franciszku i Dominiku, — módlciesię za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, — módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty & Paulo,
Święty Janie Mario Vianney,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Święta Różo z Limy,
r
Świeccy
Święty Ludwiku, — módl się za nami.
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,

Litania do Wszystkich Świętych

1833

Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,
Wszyscy Święci i Święte Boże, — módlcie się za nami.
III. W e z w a n i a d o C h r y s t u s a
A lbo A

Bądź nam milościw, — wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,
A lbo B

Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,
Chryste,

Synu
który
który
który
który
który
który
który
który
który

IV.

Boga żywego, — zmiłuj się nad nami.
na ten świat przyszedłeś,
zostałeś ukrzyżowany,
śmierć za nas przyjąłeś,
zostałeś pogrzebany,
zmartwychwstałeś,
wstąpiłeś do nieba,
zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów.
siedzisz po prawicy Ojca,
przyjdziesz sądzić żywych i umarłych.
Bł a g a n ia

w różnych potrzebach

A lbo A

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, — wysłuchaj
nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty.

1834

Dodatki różne

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował
w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną
nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,
Albo B

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, — wysłuchaj
nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i do
brodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym
wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu
i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i praw
dziwą zgodę,
Zawsze od m aw ia się C

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kiero
wał, — wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe ducho
wieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących
w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do świa
tła Ewangelii,
V. Z a k o ń c z e n i e
Albo A

Chryste, usłysz nas. — Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
A lbo B

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

Litania do Wszystkich Świętych

1835

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Modlitwa
Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobo
żności, t wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła *
i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością
prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego, w. Amen.
Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy
w grzechy, f okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby
przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku
Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego, w. Amen.
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Dodatki różne
Fo rm uły sakram entalne

Formuła rozgrzeszenia
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał
Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci
udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, t i
Ducha Świętego.
Penitent odpowiada: Amen.
Formuła rozgrzeszenia skrócona
Jeżeli zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wystarczy, aby
k apłan wymówił istotne słowa form uły rozgrzeszenia, a m ia
nowicie:

Ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, t
i Ducha Świętego.

Formuła namaszczenia chorych
K ap łan nam aszcza czoło i ręce chorego, m ów iąc jeden raz:

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nie
skończonym
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha
r
Świętego.
W. Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi
i łaskawie podźwignie.
W. Amen.
W nagłym w yp adku wystarczy dok o n ać jednego nam aszcze
nia na czole lub na innej części ciała, wym aw iając całą formułę.

Odpust zupełny na godzinę śmierci
Władzą otrzymaną od Stolicy Apostolskiej udzielam
ci odpustu zupełnego i przebaczenia wszystkich twoich
grzechów w imię Ojca i Syna, f i Ducha Świętego.
W. Amen.
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Dlaczego się burzą narody . . 361, 432, 498, 844,
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11
Do Pana się uciekam .......................... 867, 1604
12
Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych . . . 873
13
Jak długo, P a n ie ...........................................879
14
Mówi głupi w sercu swoim ............................879
15
Kto będzie przebywał............... 868, 1650, 1711
16
Zachowaj mnie, Boże.......... 383, 450, 932, 1224
17
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę . 891, 1605
18
Miłuję Cię, Panie, mocy m oja....................... 884
18, 31-51
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19 A
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1313, 1560, 1671, 1721
19 B
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20
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21, 2-8. 14
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22
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił . . . . 1101
22, 2-23
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23
Pan jest moim pasterzem........... 450, 943, 1127
24
Do Pana należy ziemia......... 384, 442, 820, 874,
1119, 1506, 1534
25
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.......... 902
26
Osądź mnie, Panie, spraw iedliw ie................ 916
27
Pan moim światłem i zbawieniem moim 394, 892
28, 1-3. 6-9
Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja . 461, 917
29
Oddajcie Panu, synowie B o ż y ....................... 863
30
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś 395,
472, 904
31, 2-6
Panie, do Ciebie się uciekam....................... 1221
31, 2-17. 20-25 Panie, do Ciebie się uciekam........................950

1840
32
33
34
35
36
37
38

Indeks psalmów

Szczęśliwy człowiek, któ rem u .........................906
Sprawiedliwi, radośnie w ołajcie......... 876, 1579
Będę błogosławił P a n a ...................... 929, 1114
Walcz, Panie, przeciw t y m ............................. 909
W głębi serca bezbożnika................................887
Nie oburzaj się widząc źle czyniących.............963
Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie . . 363,
1004
39
Rzekłem: Będę pilnował dróg m o ich .............. 976
40
Z nadzieją czekałem na Pana . . . 374, 957, 1757
41
Błogosławiony czło w iek.................................. 918
42
Jak łania pragnie wody ze strumieni . 953,
1758
42, 2-3,5
Jak łania pragnie wody ze strum ieni...............406
43
Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie.................... 966
44
Boże, słyszeliśmy na własne uszy. . . . 990, 1170
45
Z mego serca płynie piękne słowo . . . 959, 1202,
1313, 1672, 1722
46
Bóg jest dla nas ucieczką......... 919, 1525, 1535
47
Wszystkie narody, klaskajcie........... 727,889
48
W ielki jest Pan................................................. 900
49
Słuchajcie tego, wszystkie n a ro d y .................. 972
50
Przemówił Pan, Bóg nad bogami......... 1044
51
Zmiłuj się nade mną, Boże . . . . 368, 911, 1006,
1097, 1185
52
Dlaczego się chełpisz złością........................... 978
53
Mówi głupi w sercu swoim .............................. 971
54, 3-6. 8-9
Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje. . .. 375, 971
55
Boże, usłysz modlitwę m o ją ........................... 984
56, 2-7. 9-14 Zmiłuj się nade mną, B o ż e .............................998
57
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się. 898, 998
59
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie...1011
60
Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże............1012
61
Usłysz, Boże, moje wołanie.................. 1025
62
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza. . 986
63, 2-9
Boże, mój Boże, szukam Ciebie....................... 847
64
Boże, słuchaj głosu m ego.......... 389, 1025, 1560
65
Ciebie, Boże, należy wielbić na Syjonie . . . . 969
66
Z radością sławcie B o g a .................... 443, 1120
67
Niech Bóg się zmiłuje nad n a m i.......... 820, 988,
1061
68
Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie
715,
1056
69
Wybaw mnie, Boże............................... 1094
70
Racz mnie wybawić, Boże.................. 1075, 1775
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71
W Tobie, Panie, ucieczka m o ja............ 1051
72
Boże, przekaż Twój sąd k ró lo w i.......... 1000
73
Jak dobry jest Bóg dla p ra w ych ..........1133
74
Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki. . . 1063
75
Wysławiamy Cię, Boże, wielbimy..........1076
76
Bóg znany jest w Judzie . . . 396, 483, 944, 1127
77
Głos mój się wznosi do Boga, gdy wołam . . 979
78, 1-39
Słuchaj, mój ludu, nauki m o jej............ 1182
78, 40-72
Ileż razy synowie Izraela drażnili.......... 1195
79,1-5.8-11.13 Boże, poganie w targnęli......................1088
80
Usłysz, Pasterzu Iz ra e la .................... 993, 1089
81
Radośnie śpiewajcie Bogu.................................995
82
Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu . . . . 1140
84
Jak miłe są Twoje przybytki............. 1046, 1507
85
Łaskawym się okazałeś, Panie........... 1059, 1776
86
Nakłoń swego u c h a ................ 1071, 1216, 1776
87
Gród Jego wznosi s ię ..............1084,
1508, 1536
88
Panie, mój Boże.......................... 375, 1153, 1226
89, 2-38
O łaskach Pana będę ś p ie w a ł.............. 1068
89, 39-53
Panie, ze wzgardą odrzuciłeś.................1081
90
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką . . . . 1082, 1136
90, 1-16
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką..........1768
91
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu . . . . 1213
92
Dobrze jest dziękować P a n u ........... 1020, 1198,
1628, 1694
93
Pan króluje, oblókł się w majestat........1033
94
Boże pomsty, P a n ie ..............................1165
95
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy P a n u ............... 818
96
Śpiewajcie Panu pieśń n o w ą .............. 494, 1049
97
Pan kró lu je........................................ 982, 1561
98
Śpiewajcie Panu pieśń n o w ą ................ 1074
99
Pan jest Królem, drżą narody.............. 1086
100
Wykrzykujcie na cześć Pana . . . . 819, 915, 1100
101
Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce . . . . 1149
102
Panie, wysłuchaj modlitwę m o ją ..........1146
103
Błogosław, duszo moja, P a n a .............. 1158
104
Błogosław, duszo moja, Pana . . . . 453, 798, 935
105
Sławcie Pana, wzywajcie Jego im ien ia............ 922
106
Chwalcie Pana, bo jest d o b ry .............. 1016
107
Wysławiajcie Pana, bo jest d o b r y ........1107
108
Gotowe jest serce moje......................... 1160
110, 1-5. 7
Rzekł Pan do Pana mego . . . 416, 726, 811, 853,
945, 1040, 1129, 1322
111
Z całego serca będę chwalił P a n a ........1041
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Błogosławiony czło w iek......... 1130, 1651, 1712
Chwalcie, słudzy Pańscy . . 710, 794, 1027, 1307,
1530, 1623, 1667, 1689, 1717
114
Gdy Izrael wychodził z Egiptu . . .416, 812, 854
115
Nie nam, Panie, nie n a m ............................ 946
116 A
Miłuję Pana, albowiem usłyszał 1013, 1591, 1618
116 B
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem 378,
398, 462, 1028, 1570, 1592, 1618
117
Chwalcie Pana, wszystkie narody . . . . 711, 928,
1112,1557
118
Dziękujcie Panu. . .408, 412, 465, 807, 851, 939,
1037, 1123, 1574, 1597
119, 1-8
Błogosławieni, których droga nieskalana 449, 878
119, 9-16
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę . 461, 890
119, 17-24
Czyń dobrze swemu słudze, Panie . . . . 472, 902
119, 25-32
W proch powalona jest moja dusza . . . 482, 916
119, 33-40
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw . . 493,
929
119, 41-48
Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska . . . 956
119, 49-56
Pomnij, Panie, na słowo T w o je....................970
119, 57-64
Pan jest moim działem .................................984
119,65-72
Swojemu słudze wyświadczyłeś d o b ro .........997
119, 73-80
Uczyniły mnie Twe ręce, P a n ie ................. 1010
119,81-88
Słabnie moja dusza..................................... 1024
119, 89-96
Twoje słowo, Panie, jest wieczne............... 1050
119, 97-104
Jakże miłuję Prawo Twoje, P a n ie ............. 1062
119, 105-112 Twoje słowo jest pochodnią............. 931, 1075
119, 113-120 Nienawidzę ludzi chwiejnego serca............. 1087
119, 121-128 Postępuję według sprawiedliwości i Prawa . 1113
119, 129-136 Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne . 1140
119, 137-144 O Panie, jesteś sprawiedliwy......................1152
119, 145-152 Z całego serca w ołam ............... 926, 1110, 1164
119, 153-160 Wejrzyj na moją nędzę...............................1176
119, 161-168 Możni prześladują m n ie............................ 1189
119, 169-176 Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie . . . . 1202
120
Wołałem do Pana w swoim utrapieniu. . . 1141,
1229
121
Wznoszę swe oczy ku górom. . 1014, 1229, 1780
122
Ucieszyłem s ię ............. 1116, 1230, 1526, 1551,
1684, 1732
123
Do Ciebie wznoszę oczy.................... 1053, 1231
124
Gdyby Pan nie był po naszej stronie . 1054, 1231
125
Ci, którzy ufają Panu........................ 1065, 1232
126
Gdy Pan odmienił los Syjonu . 1077, 1232, 1571
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127
Jeżeli d o m u ........... 1078, 1233, 1552, 1684, 1733
128
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu 1177, 1234
129
Prześladowali mnie b a r d z o .................... 1177
130
Z głębokości wołam . . . . 1117, 1221, 1322, 1780
131
Panie, moje serce się nie pyszni............. 1066
132
Pamiętaj, Panie, Dawidowi.................... 1090
133
O jak dobrze i m i ło ................................ 1190
134
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy . 1211
135
Chwalcie imię P a n a ................................ 1103
135, 1-12
Chwalcie imię P a n a .................................1138
136
Chwalcie Pana, bo jest d o b r y .............. 476, 1142
137, 1-6
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy......1155
138
Będę Cię sławił z całego serca............... 1156
139
Przenikasz i znasz mnie, P a n i e ............. 1166
140,2-9. 13-14 Wybaw, mnie, Panie, od złego człowieka . . 1190
141, 1-9
Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz..................... 839
142
Głośno wołam do P a n a ...................................... 841
143, 1-11
Usłysz, Panie, modlitwę m o j ą ............... 379, 399,
1173, 1218
144
Błogosławiony Pan, Opoka moja. . . . 1151, 1178
145
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu . . 486, 1030,
1191
146
Chwal, duszo moja, Pana. 1163, 1623, 1689, 1770
147 A
Chwalcie P ana.............................. 794, 1175, 1501
147 B
Chwal, Jeruzalem, Pana . 370, 1009, 1188, 1308,
1502, 1531, 1557, 1667, 1717
148
Chwalcie Pana z niebios......................... 1036
149
Śpiewajcie Panu pieśń n o w ą ...............................849
150
Chwalcie Boga w Jego świątyni............. 391, 942,
1126, 1771
IN D E K S PIEŚN I
Wj 15, lb-6. 17-18
Zaśpiewam na cześć Pana................ 404
Wj 15, lb -13. 17-18
Zaśpiewam na cześć Pana................ 926
Pwt 32, 1-12
Uważajcie, niebiosa.....................1021
1 Sm 2, 1-10
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1 Krn 29, 10-13
Bądź błogosławiony...................... 862
Tb 13, 2-1 Oa
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Jdt 16, l-2a. 13-16
Uderzcie w b ę b n y .............................888
Mdr 3, 1-6
Dusze sprawiedliwych................1803
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W dzień nawiedzenia . . . . 1802, 1804
Mdr 9, 1-6. 9-11
Boże moich przodków................1111
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Syr 31, 8-11
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Iz 33, 13-16
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390,
967, 1769
Iz 40, 10-17
Oto Pan Bóg przychodzi.......... 1085
Iz 42, 10-16
Śpiewajcie Panu......................... 1137
Iz 45, 15-25
Naprawdę, Panie............................913
Iz 61, 6-9
Nazwą was kapłanami Pana. . . 1801
Iz 61, 10 62, 3
Ogromnie weselę się w Panu. . . 1799
Iz 61, 10 62, 5
Ogromnie weselę się w Panu. . . 1162
Iz 62, 4-7
Nie będą więcej mówić.........1800
Iz 63, 1-5
Któż to jest T e n ...................... 1791
Iz 66, 10-14a
Radujcie się....................... 1174, 1796
Jr 7, 2-7
Słuchajcie słowa Pańskiego. . . . 1798
Jr 14, 17-21
Moje oczy łzy wylewają . . 1099, 1787
Jr 17, 7-8
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Jr 31, 10-14
Słuchajcie, n aro d y..........................899
Lm 5, 1-7. 15-17.19-21 Wspomnij, P a n ie ........................ 1789
Ez 36, 24-28
Wezmę was spośród ludów 1199, 1788
Dn 3, 26-27. 29.34-41
Błogosławiony jesteś, Panie . . . 1150
Dn 3, 52-57
Błogosławiony je s te ś ...........941, 1125
Dn 3, 57-88. 56
Błogosławcie P a n a ............ 848, 1034
Oz 6, 1-6
Chodźcie, powróćmy do Pana. . 1791
Ha 3, 2-4. 13a. 15-19
Usłyszałem, P a n ie ............ 369, 1008
So 3, 8-13
Oczekujcie na M n ie ...................1792
Łk 1, 46-55
Wielbi dusza moja Pana.................834
Łk 1, 68-79
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela . 829
Łk 2, 29-32
Teraz, o Panie. . . . 1212, 1215, 1218,
1220, 1223, 1225, 1228
Rz 8, 14-17
Wszyscy c i ....................... 975, 1157
Rz 11, 33-36
O głębokości bogactw . . . 989, 1168
1 Kor 13, 1-8. 13
Gdybym m ó w ił................ 1002, 1180
E f 1, 3-10
Błogosławiony niech będzie Bóg 869,
1055, 1532, 1552, 1558, 1572, 1624,
1668, 1685, 1690, 1718, 1734
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Chrystus Jezus. . 380, 400, 842, 1029,
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895,
1079, 1323, 1503
H b r 5, 5. 7-9
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1118
1 P 1, 3-9
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1 P 2, 21-24
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Bóg jest ś w i a t ł o ś c i ą ............1015, 1194
Ap
4, 11; 5, 9.
10.12 G odzien jesteś, Panie . . . . 882, 1067,
1593, 1619
A p 11,17-18; 12, 1Ob-12a Dzięki Ci składam y, Panie . 711, 728,
907, 1092
A p 15, 3-4
Wielkie i godne podziwu . . 795, 921,
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łowi na ziemi.
r

Warszawa, dnia 24 listopada 2006 r.

f Józef M

L.S.

ichalik

Metropolita Przemyski
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski

LUTY

8 lutego
ŚW. JÓ ZEFINY BAKHITY, DZIEW ICY
Wspomnienie dowolne
Św. Józefina urodziła się w regionie Darfur w Sudanie,
blisko wioski Jebel Agilere, około roku 1868. Porwana jeszcze
jako dziewczynka i wielokrotnie sprzedawana na targach nie
wolników, doświadczyła okrutnej niewoli. Wyzwolona wresz
cie, w Wenecji została chrześcijanką oraz zakonnicą u kanosjanek i resztę życia spędziła w mieście Schio w okolicach
Vicenzy we Włoszech, wszystkim niosąc wsparcie. Zmarła
w roku 1947.
Teksty wspólne o dziewicach, s. 1670.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 53,1-6; „Revue bénédictine” 104, 1994, 21-24)

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą
Nie należy odmawiać walki, gdy miłuje się nagrodę,
i ze względu na zapłatę trzeba rozpalić ducha do gor
liwego działania. To, czego chcemy, czego pragniemy,
do czego dążymy, spełni się wreszcie; obyśmy tylko
z powodu tego, co będzie potem, teraz czynili to, co jest
nam nakazane.
Oto zacznij na nowo rozważać Boże słowa oraz sa
me przykazania ewangeliczne, szczególnie powinności.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie” . Królestwo niebieskie two
im będzie później; bądź tylko ubogim w duchu. Chcesz,
aby królestwo niebieskie należało kiedyś do ciebie?
Spójrz tylko, do kogo należysz ty sam. Bądź ubogim
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w duchu. Zapytasz mnie może, co znaczy być ubogim
w duchu. Żaden pyszałek nie jest ubogim w duchu;
a więc człowiek pokorny jest ubogi duchem. Królestwo
niebieskie jest wysoko; lecz kto się uniża, będzie wy
wyższony.
Uważaj na to, co jest dalej: „Błogosławieni cisi
mówi Jezus - albowiem oni w dziedzictwie posiądą
ziemię”. Chcesz już posiąść ziemię? Bacz, abyś sam przez
ziemię nie został opanowany. Posiądziesz ją jako cichy;
jako butny zostaniesz zniewolony. I nawet kiedy słyszysz
o obiecanej nagrodzie, dla zdobycia ziemi nie wydłużaj
ramion chciwości, jeśli to z jej powodu chcesz posiąść
ziemię, wykluczywszy w ogóle nawet swojego bliźniego,
to oby cię ta myśl nie zwiodła. Wtedy dopiero posią
dziesz ziemię, kiedy przylgniesz do Tego. który stworzył
niebo i ziemię. To bowiem znaczy być cichym - nie
opierać się twojemu Bogu: aby On podobał się tobie
dlatego, że dobrze czynisz, a nie ty sobie; z tego zaś, że
słusznie cierpisz, aby nie On się tobie nie podobał, lecz
ty sobie. Nie jest bowiem rzeczą małą, że będziesz się
Jemu podobał, nie podobając się sobie; nie będziesz
bowiem podobał się Jemu, podobając się sobie.
Spójrzmy z kolei na uczynek połączony z powinnoś
cią: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwo
ści, albowiem oni będą nasyceni”. Chcesz być nasycony.
W jaki sposób? Jeśli ciało pragnie sytości, po ustaniu
sytości na nowo będziesz cierpiał głód. I kto pije - po
wiedział Jezus - tę wodę, na nowo pragnął będzie.
Lekarstwa, które przykłada się do rany, już się nie
odczuwa, kiedy się ją uleczy; to zaś, co się stosuje na
głód, czyli pokarm, stosuje się tak, że przynosi ulgę na
krótko. Po ustąpieniu sytości głód powraca. Lek sytości
stosuje się przecież codziennie, lecz chorobliwe zranienie
nie zostaje uleczone. Łaknijmy więc i pragnijmy sprawie
dliwości, abyśmy samą sprawiedliwością, której teraz
łakniemy i pragniemy, byli nasyceni. Będziemy bowiem
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nasyceni dlatego, że łakniemy i pragniemy. Nasze więc
wnętrze łaknie i pragnie: ma bowiem swój pokarm, ma
swój napój. „Ja jestem - mówi Jezus - chlebem, który
z nieba zstąpił” . Oto masz chleb łaknącego; pragnij
i napoju dla spragnionego, ponieważ „przy Tobie jest
źródło życia”.
Zwróć uwagę, co jest dalej: „Błogosławieni czyści
sercem”, to znaczy, którzy są czystego serca, „albowiem
oni Boga oglądać będą". To jest cel naszej miłości; cel,
dzięki któremu mamy się udoskonalić, nie zaś unicest
wić. Pokarm się kończy, kończy się odzienie: pokarm,
ponieważ znika, gdy się go spożywa; odzienie, ponieważ
wyrabia się je, tkając. I jedno i drugie się kończy; lecz
pierwszy koniec ma związek z zanikaniem, drugi z ukoń
czeniem. Cokolwiek czynimy, to znaczy cokolwiek dob
rze czynimy, o cokolwiek się troszczymy, o cokolwiek
chwalebnie gorliwie zabiegamy, czegokolwiek nienagan
nie pragniemy, tego już więcej nie będziemy szukać, gdy
dojdziemy do oglądania Boga. Czegóż bowiem mógłby
szukać ten, przy kim jest Bóg? Albo cóż wystarczy temu,
komu Bóg nie wystarcza? Chcemy widzieć Boga, szuka
my Bożego oblicza, pałamy pragnieniem oglądania Bo
ga. Któż by tego nie chciał? Lecz spójrz, co zostało
powiedziane: „Błogosławieni czyści sercem, albowiem
oni Boga oglądać będą”. Staraj się o to, dzięki czemu
będziesz mógł Go oglądać. Gdybym chciał powiedzieć
obrazowo: dlaczego, mając kaprawe oczy, pragniesz
wschodu słońca? Jeśli oczy będą zdrowe, wtedy to
światło będzie radością; jeśli nie będą zdrowe, światło
to będzie torturą. Nie będzie ci bowiem dane oglądać
sercem nieczystym tego, co jedynie sercem czystym
można zobaczyć. Jeśli zostaniesz odepchnięty i usunięty,
nie będziesz oglądał.
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RESPONSORIUM

por. Mt 11,29-30.28

w. Weźcie moje jarzmo na siebie, mówi Pan, f
i uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokorny ser
cem. * Jarzmo bowiem moje jest słodkie, a brzemię
lekkie.
K. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię, w. Jarzmo
bowiem.
Modlitwa
Boże, Ty świętą Józefinę przeprowadziłeś od życia
w poniżającej niewoli do godności Twojej córki i ob
lubienicy Chrystusa, f prosimy Cię, spraw, abyśmy za
jej przykładem z nieustannym oddaniem serca szli za
Panem Jezusem ukrzyżowanym * i stale trwając w mi
łości, byli gotowi świadczyć miłosierdzie. Przez naszego
Pana.
Congregado de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 10 februarii 2004. Prot.
1618/03/L.

15
lutego
w archidiecezji białostockiej
BL. MICHAŁA SOPOCKI, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na
Wileńszczyźnie. Wyświęcony na kapłana, gorliwie pracował
w duszpasterstwie parafialnym i wojskowym, rozwijając jedno
cześnie działalność oświatową i społeczną. Przez długie lata był
profesorem i wychowawcą Seminarium Duchownego w Wilnie
i w Białymstoku. Żyjąc ideałami świętości kapłańskiej, przeja
wiał wielką troskę o formację kapłanów. Jako spowiednik
i kierownik duchowy siostry Faustyny Kowalskiej, stał się
apostołem miłosierdzia Bożego, zabiegając o oficjalne zatwier
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dzenie tego kultu. Założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miło
siernego. Zmarł 15 lutego 1975 roku w Białymstoku.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Z pism bł. Michała Sopocki, prezbitera
(Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, Paryż 1967,
t. 4, s. 217-218)

Miłosierdzie Boże w duszpasterstwie
Największym niebezpieczeństwem duchowym na
szych czasów jest zeświecczenie dusz ludzkich. Nastrój
laicyzmu wciska się dziś zewsząd do wszystkich mniej
odpornych dusz. Nie atakuje on, jak dawne herezje,
poszczególnych dogmatów wiary, ale podkopuje cały
nadprzyrodzony światopogląd, usiłując odebrać sens
życiu wewnętrznemu, zbagatelizować je i usunąć poza
nawias trosk współczesnego człowieka wszelkie poza
ziemskie aspiracje i pragnienia.
Żyjemy w dobie szalonego tempa techniki, pod has
łem coraz to bardziej śmiałych zdobyczy ludzkiego umy
słu, w gorączce wielkich miast, gdzie każdy nerw i każdy
muskuł zmierza do pełniejszego wyżycia się i użycia:
ziemski raj ma wyrugować z duszy ludzkiej płonne
rzekomo marzenia o pozaziemskich wartościach. Stąd
płynie niechęć do religijnych książek, lęk przed kazania
mi, płytkość zredukowanych do minimum religijnych
praktyk przy głębokiej ignorancji zasad wiary, rozpręże
nie etyki indywidualnej i rodzinnej oraz samolubnych
instynktów użycia. Wobec tych nowych nastrojów, które
zatruwają i bezkompromisowo przykuwają do ziemi
współczesnego człowieka, słychać wołanie Kościoła:
„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego spra
wiedliwość” . To wołanie zdaje się być głosem wołającego
na pustyni.
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A jednak i dzisiaj nakaz Zbawiciela: „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, (...) Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem” - jest aktualny, jak
i dawniej. Tym bardziej dzisiaj duszpasterz winien sło
wem i czynem realizować zasadę Sursum corda - skiero
wując serca wzwyż, nie przywiązując się nadmiernie do
rzeczy doczesnych, które mól niszczy i złodziej zabiera,
ale szukając przede wszystkim Królestwa Bożego, al
bowiem ponad złoto i platynę, ponad wiedzę i karierę,
ponad zaszczyty i użycie, nieskończenie ważniejsze jest
szczęście wieczne, przygotowane dla nas z miłosierdzia
Bożego.
Równocześnie zatem z wysiłkiem odwiecznego wro
ga ludzkości, by dusze ludzkie zeświecczyć i pochłonąć
w zawrotnym wirze życia zewnętrznego, duszpasterz ma
rozwinąć i pogłębić wartości życia nadprzyrodzonego,
ma wychowywać świętych przez odpowiednie kierownic
two i rządy dusz pod wpływem idei miłosierdzia Bożego,
zarówno w konfesjonale jak i poza nim.
R espon so rium

M d r 3,9; 1 Tm 4, 10

w. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni
w miłości będą przy Nim trwali: * Laska bowiem
i miłosierdzie / dla Jego wybranych.
K. Właśnie o to, trudzimy się i walczymy, ponieważ
złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. w. Laska bowiem
i miłosierdzie.
Modlitwa
Wszechmogący i miłosierny Boże, f Ty wybrałeś
błogosławionego Michała, prezbitera, aby głosił światu
orędzie Twego miłosierdzia, * spraw, prosimy, aby jego
wierna posługa przynosiła wszystkim ludziom obfite
owoce nawrócenia i świętości. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 25 iulii 2008. Prot. 122/08/L.

23 lutego
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23 lutego
w diecezji toruńskiej
BL. STEFANA W INCENTEGO
FRELICHOW SKIEGO,
PREZBITERA I M ĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w Chełmży 22
stycznia 1913 roku. Po ukończeniu seminarium w Pelplinie
otrzymał święcenia prezbiteratu w roku 1937. Po rocznej pracy
w charakterze kapelana biskupa został mianowany wikariu
szem parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, gdzie dał
się poznać jako doskonały duszpasterz młodzieży, szczególnie
oddany najbardziej potrzebującym. Aresztowany przez hit
lerowców na początku II wojny światowej, przenoszony do
różnych obozów koncentracyjnych, został osadzony w D a
chau. W warunkach konspiracyjnych prowadził żywą działal
ność duszpasterską i charytatywną. Gdy w 1944 roku w obozie
wybuchła epidemia tyfusu, dobrowolnie poszedł służyć cho
rym współwięźniom. Osłabiony i nieludzko traktowany przez
oprawców, sam zaraził się tyfusem. Umarł śmiercią męczeńską
23 lutego 1945 roku.
Teksty wspólne o jednym męczenniku, s. 1601, albo o pas
terzach, s. 1626.
GODZINA CZYTAŃ

II

C zytanie

Z przemówienia papieża Jana Pawła II w Toruniu
w dniu beatyfikacji Stefana Wincentego Frelichowskiego
(„L'Osservatore R o m a n o ” , wyd. polskie, nr 8, 1999, 31-32)

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokć)j
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. G od
ność tego imienia - „błogosławiony” - przysługuje wy
niesionemu dziś do chwały ołtarzy księdzu Stefanowi
Wincentemu Frelichowskiemu. Całe jego życie jest bo
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wiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask
owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe
szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje
się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój
innym. Ten toruński kapłan, który pełnił pasterską
posługę przez niespełna osiem lat, dał czytelne świadec
two swego oddania Bogu i ludziom. Żyjąc Bogiem, od
pierwszych lat kapłaństwa szedł z bogactwem swojego
kapłańskiego charyzmatu wszędzie tam, gdzie trzeba
było nieść łaskę zbawienia. Uczył się tajników ludzkiej
duszy i dostosowywał metody duszpasterskie do potrzeb
każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł
z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych
i stale ją rozwijał w duchu przypowieści o dobrym
pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest
życie dać dla ich ocalenia. Jako kapłan zawsze miał
świadomość, że jest świadkiem wielkiej sprawy, a równo
cześnie z głęboką pokorą służył ludziom. Dzięki dobroci,
łagodności i cierpliwości pozyskał wielu dla Chrystusa
również w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji.
W dramat wojny niejako wpisywał kolejne rozdziały
posługi pokoju. Tak zwany Fort VII, Stutthof, Grenzdorf, Oranienburg-Sachsenhausen, wreszcie Dachau - to
kolejne stacje jego drogi krzyżowej, na której pozo
stawał zawsze taki sam: nieustraszony w pełnieniu kap
łańskiej posługi. Szedł z nią zwłaszcza do tych, którzy
jej najbardziej potrzebowali - do umierających masowo
na tyfus, którego w końcu sam padł ofiarą. Oddał swoje
kapłańskie życie Bogu i ludziom, niosąc pokój ofiarom
wojny. Dzielił się tym pokojem hojnie z innymi, bo
dusza jego czerpała siłę z Chrystusowego pokoju. A by
ła to tak wielka moc, że nawet śmierć męczeńska nie
zdołała zniszczyć tego pokoju.
Przyjmujemy z wielką wdzięcznością świadectwo
życia błogosławionego Wincentego Frelichowskiego,
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współczesnego bohatera, kapłana i człowieka pokoju,
jako wezwanie dla naszego pokolenia. Pragnę zawierzyć
dar tej beatyfikacji w sposób szczególny Kościołowi
toruńskiemu, ażeby strzegł i rozszerzał pamięć wielkich
dzieł Boga, jakie dokonały się w krótkim życiu tego
kapłana. Zawierzam ten dar nade wszystko kapłanom
tej diecezji i całej Polski. Ksiądz Wincenty Frelichowski
już na początku swojej drogi kapłańskiej napisał: „M u
szę być kapłanem według Serca Chrystusa” . Jeśli ta
beatyfikacja jest wielkim dziękczynieniem Bogu za jego
kapłaństwo, to jest również uwielbieniem Boga za cuda
Jego łaski, jakie dokonują się przez ręce wszystkich
kapłanów - również przez wasze ręce, drodzy bracia.
por. 1 Tes 2, 7-8

RESPONSORIUM

w. Stanęliśmy pośród was pełni skromności, * Jak
matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi.
K. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy
wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze,
tak bowiem staliście się nam drodzy, w. Jak matka.
Modlitwa
Boże, Obrońco i mocy swoich wiernych, Ty w błogo
sławionym Stefanie Wincentym, prezbiterze i męczen
niku, dałeś uciśnionym wyraźny znak miłości paster
skiej, t spraw łaskawie, abyśmy dzięki jego wstawien
nictwu * potrafili wytrwać pośród przeciwności tego
świata. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentoriim.
Probatum seu confirmatum, die 7 augusti 1999. Prot.
1774/91/L.

MARZEC

12 marca
w ordynariacie polowym
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W WARSZAWIE
Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
f

Wizytator Apostolski mons. Achilles Ratti poinformował
5 lutego 1919 roku o utworzeniu przez papieża Benedykta XV
biskupstwa polowego w Polsce. Kamień węgielny pod budowę
obecnego kościoła katedralnego położono 19 lipca 1660 roku.
Dzieło budowy świątyni doprowadziła do końca Małgorzata
Kotowska - stolnikowa wyszogrodzka, w 1682 roku. Po upad
ku powstania listopadowego kościół został przekazany Cerkwi
prawosławnej, aby pełnić rolę soboru katedralnego dla pra
wosławnego biskupa Warszawy. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości i ustanowieniu w 1919 roku bpa Stanisława
Galla pierwszym Biskupem Polowym Wojska Polskiego świą
tynia stała się katedrą Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
Biskup Gall dokonał 12 marca 1933 roku konsekracji i po
święcenia odrestaurowanej świątyni. 21 stycznia 1991 roku
Ojciec święty Jan Paweł II przywrócił ordynariat połowy
w Polsce, mianując biskupem polowym ks. prał. Sławoja
Leszka Głódzia. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów dekretem z dnia 15 lipca 1999 roku zatwierdziła
rocznicę dedykacji Katedry Polowej Wojska Polskiego przypa
dającą na dzień 12 marca.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

KWIECIEŃ
28 kwietnia

ŚW. LUDW IKA MARII G R IG N IO N
DE M ONTFORT, PREZBITERA
W sp o m n ie n ie d o w o ln e
Ludwik Maria Grignion urodził się w roku 1673 w Montfort w Bretanii; na prezbitera został wyświęcony w Paryżu.
Mianowany misjonarzem apostolskim, pracował w zachodnich
częściach Francji. Głosił misterium Wiecznej Mądrości, Chry
stusa wcielonego i ukrzyżowanego. Uczył drogi świętości zmie
rzającej do Chrystusa przez Maryję. Dla swojego dzieła zyskał
kapłanów i braci, a przez błogosławioną Marię Ludwikę Trichet także siostry. Zmarł w mieście Saint-Laurent-sur-Sèvre
dnia 28 kwietnia 1716 roku. Zostawił liczne pisma, przede
wszystkim o duchowości maryjnej.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626, albo o świętych
mężczyznach, s. 1692.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Z traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort,
prezbitera, O prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej
Dziewicy
(n r 120-121. 125-126: Oeuvres complètes, Seuil,
Paris 1966, 562-563.566-567)

Cały Twój
Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodob
nieniu się do Jezusa Chrystusa, na zjednoczeniu z Nim
i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym z nabo
żeństw jest niewątpliwie to, które nas najdoskonalej
upodabnia do Jezusa Chrystusa, najściślej z Nim jedno
czy i całkowicie Jemu poświęca. Ponieważ ze wszystkich
stworzeń najpodobniejsza do swego Syna jest Maryja,
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zatem spośród wszystkich nabożeństw tym, które duszę
najpełniej poświęca naszemu Panu i z Nim ją jednoczy,
jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego Matki.
Im bardziej dusza jest poświęcona Maryi, tym pełniej
będzie należeć do Jezusa Chrystusa.
Dlatego doskonałe poświęcenie się Jezusowi Chry
stusowi nie jest niczym innym, jak doskonałym i cał
kowitym oddaniem się Najświętszej Pannie. Na tym
polega nabożeństwo przeze mnie głoszone.
Ta forma nabożeństwa słusznie może być nazwana
doskonałym odnowieniem ślubów lub przyrzeczeń zło
żonych na chrzcie świętym. W nabożeństwie tym chrześ
cijanin cały oddaje się Najświętszej Dziewicy, tak że
przez Maryję cały należy do Chrystusa.
Stąd wynika, że ofiarujemy siebie równocześnie Naj
świętszej Dziewicy i Jezusowi Chrystusowi. Najświętszej
Pannie Maryi, ponieważ jest najlepszą drogą, którą sam
Jezus wybrał, aby połączyć się z nami i nas zjednoczyć
ze sobą. Panu Jezusowi oddajemy się, ponieważ jest
naszym ostatecznym celem, któremu zawdzięczamy
wszystko, czym jesteśmy, bo jest naszym Odkupicie
lem i Bogiem.
Ponadto należy wziąć pod uwagę, że każdy człowiek,
gdy przyjmuje chrzest, własnymi ustami albo przez
rodziców chrzestnych uroczyście wyrzeka się szatana,
jego pokus i dzieł, a wybiera Jezusa Chrystusa na
swojego Mistrza i najwyższego Pana i z miłości staje się
posłuszny jak niewolnik. To samo dokonuje się w tym
nabożeństwie: chrześcijanin wyrzeka się szatana, świata,
grzechu i siebie samego, oddając się całkowicie Jezusowi
Chrystusowi przez ręce Maryi.
Przy chrzcie przyjmujący sakrament nie oddaje się
wyraźnie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i nie
oddaje Panu zasługi swoich dobrych uczynków. Także
po chrzcie chrześcijanin zachowuje zupełną wolność
oddania tej zasługi innym lub zachowania jej dla siebie.
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Przez to nabożeństwo chrześcijanin wyraźnie oddaje się
naszemu Panu przez ręce Maryi i poświęca Mu całko
wicie zasługi własnych dobrych uczynków.
RESPONSORIUM

Ps 1 16(115), 16-18

w. Panie, f jestem Twoim sługą, synem Twojej słu
żebnicy. * Tobie złożę ofiarę pochwalną.
K. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego
ludem. w. Tobie złożę.
Modlitwa
Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika
Marię, prezbitera, uczyniłeś gorliwym świadkiem i na
uczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi, Two
jemu Synowi, przez ręce Jego Najświętszej Matki. |
Pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, * na świecie
szerzyli Twoje królestwo. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 10 februarii 2004. Prot.
1618/03/L.
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5 maja
ŚW. STANISŁAWA KAZIM IERCZYKA,
PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Stanisław urodził się w Kazimierzu, który obecnie jest
dzielnicą Krakowa, dnia 27 września 1433 roku. W młodym
wieku wstąpił do miejscowego klasztoru Kanoników Regular
nych Laterańskich. W życiu zakonnym wyróżniał się surowoś
cią życia i gorliwością w dążeniu do doskonałości. Wyświęcony
na prezbitera, służył braciom i wiernym. Odznaczał się nabo
żeństwem do Najświętszego Sakramentu. Zmarł 3 maja 1489
roku. Zaraz po śmierci otoczono go wielką czcią. Ojciec święty
Jan Paweł II potwierdził 18 kwietnia 1993 roku jego heroiczne
cnoty i kult okazywany mu od niepamiętnych czasów, a Bene
dykt XVI kanonizował 17 października 2010 roku.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Z homilii papieża Jana Pawła II w dniu beatyfikacji
Stanisława Kazimierczyka
( „ L ’Osservatore R o m a n o ”, wyd. polskie, nr 5-6, 1993,
14-15)

Dar Bożej Opatrzności dla Kościoła w Polsce
Kościół zrodzony „do żywej nadziei” dziękuje za
dziedzictwo niezniszczalne, które jest zachowane dla nas
w niebie. Lud chrześcijański wyraża radość wielkanocną
przez te swoje córki i synów, którzy to Boże dziedzictwo,
zachowane dla nas w niebie, w sposób szczególny po
twierdzają.
Pozdrawiam cię, Stanisławie Kazimierczyku, kapła
nie Kanoników Regularnych Laterańskich. Twe życie
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związane było nierozerwalnie z Krakowem, z jego sław
ną Akademią oraz z klasztorem przy kościele Bożego
Ciała na Kazimierzu, gdzie dojrzewało i rozwijało się
twoje powołanie.
Sługa Boży Stanisław żył w XV wieku, a więc
w czasach bardzo odległych. W dziejach Krakowa był
to wiek wyjątkowy - wiek świętych, epoka szczególnego
rozkwitu życia duchowego i religijnego. W tym właśnie
wieku Kraków wydał postacie tego formatu co św. Jan
Kanty oraz błogosławieni: Szymon z Lipnicy, Michał
Giedroyć, Izajasz Boner i Świętosław ze Sławkowa.
Błogosławiony wiek! Jego duchowe oblicze tworzyli
święci i błogosławieni, a wśród nich Stanisław z Kazi
mierza: żarliwy czciciel Eucharystii, nauczyciel i obroń
ca prawdy ewangelicznej, wychowawca, przewodnik na
drogach życia duchowego, opiekun ubogich.
Pamięć o świętości sługi Bożego żyje i owocuje do
dzisiaj. Tej pamięci lud Krakowa, a zwłaszcza lud K a
zimierza, dawał wyraz przez modlitwę u jego relikwii
nieprzerwanie aż do naszych czasów. Jako arcybiskup
krakowski nieraz tym modlitwom przewodniczyłem.
Dzisiaj Kościół święty uroczyście potwierdza jego kult,
wynosząc go do chwały ołtarzy.
W dzisiejszych czasach tego orędownictwa świętych
i błogosławionych tak bardzo nam potrzeba! Oto szcze
gólny dar Bożej Opatrzności dla Kościoła w Polsce - dar
dla naszej Ojczyzny.
Raduj się więc, Kościele Polski!
Jakże bardzo człowiekowi wszystkich czasów po
trzebne jest spotkanie z Tobą, Chryste - spotkanie przez
wiarę, którą próbuje się w ogniu doświadczeń, a która
owocuje radością - radością paschalną. Wiara owocuje
radością „niewymowną i pełną chwały”.
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ResPONSORIUM

Ps 1 3 3 ( 132), 1. 3 ; p o r . 1 K o r 1 1, 26

w. O jak dobrze i miło, f gdy bracia mieszkają
razem. * Tam udziela Pan błogosławieństwa i życia na
wieki. Alleluja.
K. Ilekroć spożywają Chleb eucharystyczny albo
piją Kielich, śmierć Pana głoszą, aż przyjdzie, w. Tam
udziela Pan błogosławieństwa i życia na wieki. Alleluja.
Modlitwa
Boże, Ty napełniłeś świętego Stanisława, prezbitera,
szczególną pobożnością do Najświętszego Sakramentu
Eucharystii i ogromną miłością pasterską, f spraw,
abyśmy wsparci jego wstawiennictwem i pociągnięci
przykładem, * gorliwie dążyli do tego, co jedynie jest
konieczne. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 25 ianuarii 1995. Prot.
2488/93/L.

12
maja
w diecezji toruńskiej
BL. JUTY Z BIELCZYN
Wspomnienie dowolne
BI. Juta urodziła się około roku 1220 w Sangerhausen
u stóp gór Harzu, na północ od Erfurtu. Gdy umarł jej mąż,
rozdała swój majątek ubogim, a sama zaczęła pielgrzymować
do miejsc świętych. Wspomagała zakon krzyżacki w dziele
chrystianizacji Prus. Mieszkając w latach 1256- 1260 w pustelni
w Bielczynach koło Chełmży, opiekowała się chorymi i dzieliła
się z nimi wyżebraną żywnością. Zmarła w opinii świętości, a jej
ciało złożono w katedrze Świętej Trójcy w Chełmży.
Teksty wspólne o świętych kobietach, s. 1720.

13 maja
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13 maja
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ
Wspomnienie dowolne
13
maja 1917 roku w Fatimie, w Portugalii, Najświęta
Dziewica ukazała się trojgu dzieciom: Lucji, Hiacyncie i Fran
ciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową, i pokutę
za grzeszników, a dla uproszenia pokoju w świecie nabożeń
stwo do Niepokalanego Serca Maryi. W czasie ostatniego
objawienia 13 października 1917 roku Pani powiedziała, że jest
Matką Bożą Różańcową, przybywającą wezwać ludzi, by już
dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali
różaniec.
Teksty wspólne o Najświętszej Maryi Pannie, s. 1533.
GODZINA CZYTAŃ

II

C zytanie

Kazanie św. Efrema Syryjskiego, diakona
(S en no 3 de diversis: Opera omnia, III syr. et lat.,
R om ae 1743, 607)

Maryja sama obejmuje Tego,
którego cały świat nie może ogarnąć
Maryja prawdziwie stała się dla nas niebem, ponie
waż nosiła Bóstwo, które Chrystus bez oddalania się
od ojcowskiej chwały zamknął w wąskich granicach
ciała, aby ludzi wynieść do wyższej godności. Jedynie
Ją wybrał z całej rzeszy dziewic, aby była narzędziem
naszego zbawienia.
W Niej właśnie znalazły spełnienie przepowiednie
sprawiedliwych i wszystkich proroków. Z Niej wyszła
owa najjaśniejsza Gwiazda, za przewodem której lud
kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką.
Maryja jak najsłuszniej może być nazywana różnymi
imionami. Sama bowiem jest świątynią Syna Bożego,
który w całkowicie odmienny sposób z Niej wyszedł,
niż wcześniej wszedł; mianowicie gdy wszedł do łona
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bez ciała, to potem ukazał się przyobleczony w ciało.
Ona jest właśnie owym tajemniczym nowym niebem,
w którym Król królów zasiadł jak na swoim tronie,
z niego zszedł na ziemię, ujawniając pewien ziemski
wygląd i podobieństwo.
Ona jest właśnie krzewem winnym wydającym owoc
o przyjemnej woni; było konieczne, aby jego owoc od
drzewa zaczerpnął swoje podobieństwo, ponieważ bar
dzo różnił się od natury drzewa.
Ona jest właśnie źródłem wypływającym spod domu
Pańskiego, ze źródła tego wypłynęły dla spragnionych
strumienie wody żywej. Jeśli ktoś nimi przynajmniej
wargi nawilży, nie będzie pragnął na wieki.
Błądzi zaś każdy, umiłowani, ktokolwiek sądzi, iż
dzień odkupienia Maryi może być porównany z dniem
stworzenia. Na początku bowiem ziemia została stwo
rzona, przez dzień odkupienia - odnowiona. Na począt
ku z powodu przestępstwa Adama została przeklęta
w swoim działaniu, przez dzień zaś odkupienia zostały
jej przywrócone pokój i bezpieczeństwo. Na początku
z powodu występku pierwszych rodziców śmierć prze
szła na wszystkich ludzi, teraz zaś zostaliśmy przeniesie
ni ze śmierci do życia. Na początku wąż, zdobywszy
wpierw posłuszeństwo Ewy, rozprowadził potem truciz
nę po całym ciele. Obecnie Maryja poprzez posłuszeń
stwo przyjęła Obrońcę wiecznej szczęśliwości. Zmysł
słuchu więc, który był narzędziem śmierci, okazał się
zarazem narzędziem życia.
Oto Ten, który zasiada ponad Cherubinami, pod
trzymywany jest niewieścimi ramionami. Maryja sama
obejmuje Tego, którego cały świat nie może ogarnąć;
Tego, którego boją się Trony i Panowania, kołysze
dziewczyna. Oto na dziewiczych kolanach zasiada Ten,
którego tron na wieki wieków; dziecięcymi stopkami
dotyka Ją Ten, którego podnóżkiem pod stopy jest
ziemia.
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w. Uradowało się serce Dziewicy: t przy zwiasto
waniu Anioła poczęła Bożą tajemnicę. / Wtedy do swego
czystego łona przyjęła Najpiękniejszego z synów ludz
kich * I błogosławiona na wieki, zrodziła nam Boga-Człowieka.
K. Czyste łono staje się świątynią Boga: mocą słowa
nieskalana Dziewica poczęła Syna. W. I błogosławiona.
Modlitwa
Boże, Ty Rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś
także naszą Matką, t spraw, abyśmy nieustannie trwając
w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, * mogli
coraz skuteczniej szerzyć królestwo Chrystusa. Który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum sou confirmatum, die 10 februarii 2004. Prot.
1618/03/L.

16
maja
w diecezji gliwickiej
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA K A TED RA LN EG O W GLIW ICACH
Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
r

Inicjatorem budowy kościoła pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła był proboszcz gliwickiej parafii Wszystkich
Świętych ks. Paweł Buchali. Świątynię wybudowano w stylu
neogotyckim w latach 1896-1900. Konsekracji dokonał biskup
wrocławski kardynał Jerzy Kopp. Kościół odrestaurowano
po zniszczeniach wojennych w latach 1945-1946. Ustanawia
jąc diecezję gliwicką w dniu 25 marca 1992 roku, papież Jan
Paweł II podniósł kościół parafialny do godności katedry.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.
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17 maja
w diecezji elbląskiej
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA K A TED RA LN EG O W ELBLĄGU
Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
r

Początki kościoła farnego pw. św. Mikołaja sięgają połowy
XIII wieku. W latach 1340-1355 wzniesiono trzynawowy goty
cki kościół halowy, a następnie w 1380 roku dobudowano
wieżę, w XVI wieku przebudowaną i zwieńczoną renesan
sowym hełmem. W XVIII wieku oraz w czasie II wojny
światowej kościół ulegał pożarom i został powżnie zniszczony.
Powojenną odbudowę zakończono w roku 1965. Od połowy
XV wieku w kościele tym przechowywane są relikwie Krzyża
Świętego. Z chwilą erygowania diecezji elbląskiej bullą Jana
Pawła II z dnia 25 marca 1992 roku kościół parafialny został
podniesiony do godności katedry.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

18 maja
w archidiecezji warszawskiej i diec. włocławskiej
BL. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO,
PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński urodził się w 1631
roku w Podegrodziu, w Polsce. W roku 1654 wstąpił do
Zakonu Pijarów, w którym złożył śluby zakonne i przyjął
święcenia kapłańskie. Wystąpił z zakonu w roku 1670 i trzy
lata później założył Zgromadzenie Księży Marianów Niepoka
lanego Poczęcia NMP w celu szerzenia czci Niepokalanego
Poczęcia NMP, niesienia pomocy zmarłym pozostającym
w czyśćcu oraz wspierania proboszczów w pracy duszpaster
skiej. Decyzją władz kościelnych ustanowiony przełożonym
generalnym założonego Zgromadzenia, pełnił ten urząd do
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końca życia. Jako autor pism z dziedziny retoryki i duchowo
ści, przypominał duchownym i świeckim o ich powołaniu do
świętości. Zmarł w opinii świętości w dniu 17 września 1701
roku.
Teksty wspólne o pasterzach, s. 1626.
GODZINA CZYTAŃ

II

C zytanie

Z dzieła bł. Stanisława Papczyńskiego Reguła życia
(N o r m a vitae, 2)

Bóg jest miłością; kto tnva w miłości, trwa w Bogu
Nauczyciel Narodów trafnie porównał do miedzi
dźwięczącej i cymbału brzmiącego sługę Bożego nie
pałającego prawdziwą miłością. Osiągnięcie życia wiecz
nego i wartość zasług polega bowiem na miłości. A za
tem każdy z was niechaj stara się jak najskuteczniej,
bardziej niż wszelkie dobra, zdobyć dla siebie tę najcen
niejszą perłę, ów skarb ukryty w roli. Bo chociaż miłość
Boga jest darem, jednak otrzymuje się ją i zachowuje
poprzez nieustanną modlitwę i umartwienie. A więc
„wszystko u was niech dzieje się w miłości” .
Przykazania Boże i rady ewangeliczne, prawa święte
go Kościoła rzymsko-katolickiego, jego przepisy, posta
nowienia, obrzędy, zwyczaje i nakazy, a także ta Reguła
i jeśliby kiedyś wydano więcej zarządzeń - niech będą
przestrzegane z miłości do Boga. Tak bowiem głośno
woła Niebieski Nauczyciel: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
przestrzegał nauki mojej”, co należy rozumieć nie tylko
w odniesieniu do Jego świętej nauki i Pisma Świętego, lecz
również do nakazów i dokumentów Jego świętego Koś
cioła, który On sam przez Ducha Świętego poucza i nim
kieruje, i do decyzji zwierzchników, które od niego [tj.
Kościoła] pochodzą albo są przez niego potwierdzone.
Poza tym macie z miłości do Boga spełniać wszystko,
co dobre, unikać zaś wszelkiego zła. Macie wprowadzać
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w czyn wszelką możliwą cnotę, macie się brzydzić wszel
kim występkiem i grzechem. Z miłości do Boga macie
chętnie i mężnie znosić umartwienia, zmartwienia, naga
ny, krzywdy, oszczerstwa, trudy, cierpienia, niedostatek,
surowość i inne tego rodzaju rzeczy.
Z miłości do Boga macie wykonywać jak najdos
konalej wasze ćwiczenia, obowiązki i zlecone wam zaję
cia oraz cokolwiek dotyczy waszego stanu i powołania.
Miłości Bożej macie poświęcić wszelkie działania i wy
darzenia całego waszego życia, a zwłaszcza codzienne,
oraz wszystkie razem i każde z osobna momenty, sekun
dy, okoliczności, zmiany wszystkich razem i każdego
z osobna działań i wydarzeń. Macie je poświęcić z nale
żytym poddaniem, ufnością i pobożnością na całą wiecz
ność, na ołtarzu miłości, sercem, powiadam, czystym,
łącznie z zasługami Chrystusa Pana i Jego Nieskalanej
Matki oraz wszystkich Świętych i Kościoła powszech
nego.
Taka wreszcie ma być wasza wspólna reguła i naj
pewniejsza droga do nieba, jaką w obu Testamentach
Boża Mądrość zechciała uznać za najbardziej godną
polecenia: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze
wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze
wszystkiej myśli twojej” .
Co dotyczy wzajemnej miłości, niech ten spośród was
wie, że jest droższy Boskiemu Majestatowi, kto będzie
uważany za bardziej wyróżniającego się we wzajemnej
miłości. Niech każdy pamięta, że duszą jego Instytutu
jest miłość, i na ile od niej się oddali, na tyle też oddali
się od życia.
A zatem, tak jak usilnie będzie się przyczyniał do
dobra, sławy, nieskażoności i świętości całego Zgroma
dzenia, tak poszczególnym jego osobom okaże wszystko
to samo, czego by [sobie] życzył dla siebie.
Niech więc unika owej zgubnej, a miłości najbardziej
przeciwnej zarazy: zazdrości, nienawiści, zawziętości,
r
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rywalizacji, podejrzliwości, zniesławienia, antypatii,
sympatii, zawiści, donosicielstwa, obelg, plotek, obmów,
nękania, stronniczości, pogardy dla innych, mącenia,
zamętu, kłótni i sporów. I jak o spokój własnej duszy,
tak niech dba o spokój cudzy i domowy, jako gorliwy
strażnik miłości. Wreszcie tak od całego Zgromadzenia,
jak i od każdego jego członka niech odpowiednio od
wraca wszelkie zło.
Pamiętajcie o miłości pierwotnego Kościoła, o której
autor Dziejów Apostolskich mówi: „A mnóstwo wierzą
cych miało jedno serce i jedną duszę”.
Ponadto, nie zaniedbujcie żadnej nadarzającej się
sposobności okazywania wszelkiego rodzaju miłości
osobom spoza Zgromadzenia i świadczcie zbożną miłość
nie tylko tym, których życzliwości doświadczyliście, lecz
także przeciwnikom i nieprzyjaciołom (których Pan nasz
słusznie poleca kochać). Bądźcie zawsze pomni dzieł
miłosierdzia, które najwyższej Głowie - Chrystusowi
okazywane są w [Jego] członkach i które jako jedyne
zatriumfują na Jego surowym sądzie.
Rl:SPONSORIU M

ł J 4,9-10; 3, 16

w. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, f że
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy
życie mieli dzięki Niemu. * Po tym poznaliśmy miłość, że
On oddał za nas życie swoje. / My także winniśmy oddać
życie za braci. / Alleluja.
K. W tym przejawiła się miłość, że nie my umiłowa
liśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał swego
Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, w. Po
tym poznaliśmy miłość.
Modlitwa
Boże, Ty w swojej Opatrzności powołałeś bł. Stani
sława, prezbitera, do szerzenia czci Niepokalanego Po
częcia Najświętszej Maryi Panny i niesienia pomocy
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zmarłym w czyśćcu, t spraw, prosimy, abyśmy za przy
kładem jego życia i apostolskiej działalności głosili peł
nię łaski i świętości Matki Twojego Syna * i wypraszając
miłosierdzie dla zmarłych, dostąpili udziału w praw
dziwej ojczyźnie. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 1 augustii 2007. Prot.
33 7/07/L.

21 maja
W archidiecezji katowickiej: 22 maja
ŚWIĘTYCH M ĘCZENNIKÓW
KRZYSZTOFA MAGALLANESA, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Krzysztof Magallanes urodził się w miejscowości San Ra
fael Totatiche w Meksyku w roku 1869. Podczas wywołanego
nienawiścią do chrześcijaństwa prześladowania Kościoła kato
lickiego razem ze współtowarzyszami wyznał Chrystusa Króla,
ponosząc śmierć męczeńską w roku 1927. Dołączył do innych
24 prezbiterów i wiernych świeckich w różnym wieku, po
chodzących z wielu stron Meksyku.
Teksty wspólne o wielu męczennikach, s. 1578.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Kazanie św. Cezarego z Arles, biskupa
(K azanie 225, 1-2: C C L 104, 888-889)

Kto da świadectwo prawdzie,
będzie męczennikiem Chrystusa
Ilekroć obchodzimy uroczystości męczenników, win
niśmy pamiętać, najdrożsi bracia, żc walczymy pod roz
kazami tego samego Króla, pod którymi i oni walczyli, co
więcej - osiągnęli zwycięstwo. Powinniśmy uważać siebie
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za zbawionych przez ten sam chrzest, przez który i oni
zostali zbawieni; że korzystamy i czerpiemy moc z tych
samych sakramentów, które i oni mieli szczęście przyj
mować; że nosimy na czole znak tego Władcy, którego
znak i oni szczęśliwie przenieśli przez życie.
I dlatego, ilekroć pragniemy obchodzić narodziny
dla nieba świętych męczenników, błogosławieni męczen
nicy powinni dostrzec w nas coś ze swoich cnót, aby
napawało ich radością to, że wypraszają nam Boże
miłosierdzie. Każda bowiem dusza miłuje podobną so
bie. Jeśli więc dusza podobna łączy się z podobną, to
niepodobna znacznie się oddala. Oto nasz szczególny
święty, którego święto pragniemy uczcić z radością, żył
w trzeźwości: w jaki sposób będzie mógł połączyć się
z nim ktoś, kto oddawał się pijaństwu? Jaką wspólnotę
będzie mógł stworzyć pokorny z pyszałkiem, dobrodusz
ny z człowiekiem zawistnym, szczodrobliwy z chciwcem,
łagodny z popędliwym w gniewie? Święty męczennik był
bez wątpienia czysty: w jaki sposób będzie mógł do
niego dołączyć cudzołożnik? A ponieważ chwalebni
męczennicy rozdali biednym nawet swoje własne do
bra, jakżeż, najdrożsi bracia, będą mogli być z nimi
w przyjaźni ci, którzy rabują dobra cudze? Święci mę
czennicy starali się także kochać nieprzyjaciół: w jaki
sposób będą z nimi dzielić los ci, którzy częstokroć
nawet przyjaciołom nie chcą się odwzajemnić miłością?
Nie zniechęcajmy się zatem, najdrożsi bracia, zwłaszcza
w naśladowaniu, na ile to możliwe, świętych męczen
ników, abyśmy dzięki ich zasługom i modlitwom uzys
kali wolność od wszystkich grzechów.
Lecz powie ktoś: któż jest tym, kto może naśladować
świętych męczenników? Chociaż nie we wszystkim, to
jednak w wielu sprawach z pomocą Boga nie tylko
możemy, lecz nawet powinniśmy. Nie możesz wytrzy
mać w płomieniu ognia? Lecz możesz unikać rozwiązło
ści. Nie możesz ścierpieć bólu po rozszarpaniu pazurem?
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Odrzuć chciwość, która wciąga w niegodziwe sprawy
i doradza bezbożne korzyści. Jeśli cię bowiem pokonują
rzeczy delikatne, jakżeż nie złamią cię brutalne? Czas
wolny od prześladowań ma także swoich męczenników:
przezwyciężenie gniewu, wzgardzenie zazdrością jako
żmijową trucizną, odrzucenie pychy, wypędzenie z serca
nienawiści, opanowanie niepohamowanej żądzy łakom
stwa, wystrzeganie się pijaństwa - jest w znacznej mierze
sprawą męczeństwa.
I ilekroć lub gdziekolwiek jawnie cierpisz dla słusz
nej sprawy, jeśli złożysz o niej świadectwo, będziesz mę
czennikiem. A ponieważ Chrystus jest sprawiedliwością
i prawdą, gdziekolwiek więc sprawiedliwość albo praw
da, albo czystość będą zagrożone, jeśli staniesz w ich
obronie, na ile masz siły, otrzymasz nagrodę męczen
ników. Ponieważ słowo „męczennik" po łacinie znaczy
„świadek”, kto da świadectwo prawdzie, oczywiście
Chrystusowej, bo On jest prawdą, będzie męczennikiem.
R esponsor

ujm

Flp 1,21; G a 6,14

w. Dla mnie żyć, to Chrystus, | a śmierć jest mi
zyskiem. * Obym się chlubił nie z czego innego, / jak
tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
K. Przez którego świat został dla mnie ukrzyżo
wany, a ja dla świata, w. Obym.
Modlitwa
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że świę
ty Krzysztof, prezbiter, i jego Towarzysze pozostali
wierni Chrystusowi Królowi aż do męczeńskiej śmier
ci, | przez ich wstawiennictwo spraw, abyśmy trwając
w wyznawaniu prawdziwej wiary, * zawsze wypełniali
przykazania Twojej miłości. Przez naszego Pana.
Congrcgatio dc Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 10 februarii 2004. Prot.
1618/03/L.
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ŚW. RITY Z CASCII, ZAKONNICY
Wspomnienie dowolne
Sw. Rita żyła w Umbrii w XV wieku. Najpierw zaślubiona
porywczemu mężowi, cierpliwie znosiła jego złośliwości i po
jednała go z Bogiem. Potem, po śmierci męża i synów, wstąpiła
do klasztoru augustianek, gdzie dawała wspaniały przykład
cierpliwości i pokuty. Zmarła około roku 1457.
Teksty wspólne o zakonnicach, s. 1738, albo o świętych
kobietach, s. 1720.
GODZINA CZYTAŃ
II C z y t a n i e

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii
św. Jana
(T rak tat 81,4: CCL 36, 531-532)

Słowa Chrystusa trwają w nas
„Jeżeli we Mnie trwać będziecie - mówi Jezus - a sło
wa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to się
wam spełni”. Oczywiście, cóż innego można rozumieć
przez „trwanie w Chrystusie”, jak nie to, co podoba się
Chrystusowi? Cóż innego można rozumieć przez „trwa
nie w Zbawicielu”, jak nie to, co służy zbawieniu?
Naturalnie, czego innego chcemy dlatego, że jesteśmy
w Chrystusie, a czego innego dlatego, że żyjemy jeszcze
na tym świecie. Na skutek bowiem przebywania na tym
świecie zdarza się niekiedy, że nieświadomie prosimy
0 to, co nie przynosi nam pożytku. Nie ma mowy, aby
się to przydarzyło, jeśli trwamy w Chrystusie, który
kiedy prosimy, nie czyni niczego, jak tylko to, co nam
przynosi pożytek.
Pozostajemy więc w Nim wtedy, kiedy trwają w nas
Jego słowa. Będziemy prosić, o cokolwiek zechcemy,
1 stanie się nam. Skoro więc prosimy, a to się nie staje,
znaczy, że nie prosimy o to, co ma związek z zamiesz
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kiwaniem w Nim, ani o to, co objawiają Jego słowa,
które w nas trwają, lecz o to, co zamyśla pożądliwość
i słabość ciała, które nie trwa w Nim i w którym nie
trwają Jego słowa. Z pewnością bowiem do Jego słów
należy owa modlitwa, której nas nauczył i w której
mówimy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie” . W naszych
prośbach nie oddalajmy się od słów i znaczeń tej mod
litwy, a o cokolwiek poprosimy, stanie się nam.
Wtedy bowiem powinno się mówić, że Jego słowa
w nas trwają, kiedy czynimy to, co nakazał, i kochamy
to, co obiecał. Gdy zaś Jego słowa pozostają w pamięci,
a nie znajdują odbicia w życiu, wówczas jest tak, jak
z latoroślą w krzewie winnym, nie jest sobą, gdy nie
czerpie z korzenia życiodajnych soków. Do tego rozróż
nienia odnosi się to, co zostało napisane: „A przykaza
nia Jego dla tych, którzy mają je w pamięci, są po to,
aby je wypełniali”. Wielu bowiem zachowuje je w pamię
ci, aby nimi gardzić albo nawet ośmieszać i zwalczać.
Słowa Chrystusa nie trwają w tych, którzy w jakiś
sposób traktują je niewłaściwie i nie są im wierni;
i dlatego nie wyjdą im na dobre, lecz będą świadczyć
przeciwko nim. A ponieważ Jego słowa są w nich obec
ne w ten sposób, że nie zakorzeniły się w nich na stałe,
mają z nimi jedynie taki związek, że na podstawie tych
słów będą sądzeni.
R

esponsorium

w. Wejdź przed oblicze Pana * I zbliż się, aby Go
słuchać.
K. Lepsze jest posłuszeństwo niż całopalenia,
w. I zbliż się.
Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, obdarz nas mądrością krzyża
i męstwem, którymi napełniłeś świętą Ritę, f abyśmy
cierpiąc z Chrystusem, * mogli głębiej uczestniczyć
w Jego paschalnym misterium. Który z Tobą żyje
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i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 10 februarii 2004. Prot.
1618/03/L.

30 maja
ŚW. ZDZISŁAWY
Wspomnienie dowolne
r

Sw. Zdzisława urodziła się ok. 1215 roku na Morawach.
Poślubiła kasztelana zamku w Lemberku Gawła (Havla),
z którym miała czworo dzieci. Była wzorową żoną i matką.
Wraz z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem
i nawiązała współpracę z dominikanami. Stała się dobrodziej
ką tego zakonu oraz fundatorką klasztorów w Jabłonnem nie
daleko Lemberku i w Turnowie. Zasłynęła jako opiekunka
ubogich i uzdrowicielka. Zmarła ok. 1252 roku i została po
chowana w klasztorze w Jabłonnem, który stal się celem
pielgrzymek jej czcicieli. Pius X w 1908 roku dokonał jej
beatyfikacji, a Jan Paweł II kanonizował ją w Ołomuńcu
21 maja 1995 roku.
Teksty wspólne o świętych kobietach, s. 1720. albo o świę
tych pełniących dzieła miłosierdzia, s. 1745.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Kazanie św. Augustyna, biskupa
( Kazanie 96, 1.4.9)

Powszechne powołanie cło świętości
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.
Twarde wydaje się i trudne to, co Pan nakazał: Jeśli kto
chce iść za Nim, winien się zaprzeć samego siebie. Lecz
nie jest trudne ani twarde, skoro nakazuje Ten, który
wspomaga i sam sprawia to, co nakazuje.
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Prawdziwe oto są słowa, którymi woła do Boga
psalmista: „Według słów Twoich strzegłem drogi trud
nej”, ale też prawdą jest to, co sam Pan powiada:
„Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. Co
bowiem jest trudne w przykazaniu, miłość czyni łatwym.
Cóż oznacza: „Niech weźmie krzyż swój”? Niech
przyjmie to, co uciążliwe: tak właśnie niech Mnie na
śladuje. Kiedy bowiem zacznie iść za Mną, kierując się
w postępowaniu moimi przykazaniami, wielu będzie się
sprzeciwiało, wielu zakazywało, wielu odradzało, nawet
spośród tych, którzy rzekomo idą za Chrystusem.
Z Chrystusem szli ci, którzy zabraniali wołać niewido
mym. Jeśli chcesz iść za Mną, groźby, pochlebstwa czy
jakiekolwiek przeciwności przemieniaj w krzyż; cierp,
dźwigaj, nie upadaj.
Do każdego więc na tym świecie świętym, dobrym,
pojednanym, zbawionym, a raczej mającym dopiero być
zbawionym, teraz zaś zbawionym w nadziei: „w nadziei
bowiem już jesteśmy zbawieni”, do każdego, to jest
do całego idącego za Chrystusem Kościoła, powiedział
Zbawiciel: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze sa
mego siebie”.
Nie znaczy to, iż wezwania tego powinny słuchać
dziewice, poślubione zaś nie; bądź wdowy powinny,
zamężne zaś nie; albo mnisi powinni, zaś żyjący na świecie
nie; albo duchowni, a świeccy nie, ale cały Kościół, całe
Ciało, wszystkie członki spełniające odmienne i właściwe
sobie obowiązki winny podążać za Chrystusem.
Niech przeto cały Kościół idzie za Chrystusem, niech
idzie Gołębica, niech idzie Oblubienica, odkupiona
i uposażona krwią Oblubieńca. Ma tam swe miejsce
nieskazitelność dziewicza, ma miejsce powściągliwość
wdów, ma miejsce małżeńska czystość.
Niech więc poszczególne członki Kościoła idą za
Chrystusem, każdy według swego stanu, miejsca i spo
sobu; niechaj się zaprą samych siebie, to jest niechaj
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zbytnio nie polegają na sobie; niech wezmą krzyż swój,
to jest niech zniosą dla Chrystusa wszystko, co im świat
nałoży. Niechaj umiłują Tego. który jedynie nie zawodzi,
który jedynie nie wprowadza w błąd, który jedynie nie
błądzi; niechaj miłują Go, bo prawdą jest to, co obie
cuje. Ale ponieważ nie daje natychmiast, stąd niekiedy
wiara słabnie. Przetrzymaj, wytrzymaj, przetrwaj, zwło
kę spokojnie przyjmij, a tak oto niesiesz swój krzyż.
por. Prz 31.17. 18.20
w. Przepasała mocą swe biodra f i umocniła swoje
ramiona. * Dlatego jej lampa nigdy nie zgaśnie.
K. Otworzyła dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąg
nęła swe ręce. w. Dlatego.
RESPONSORIUM

Modlitwa
Boże, Ty świętą Zdzisławę nauczyłeś okazywać mi
łość ku Tobie przez codzienną troskę o własną rodzinę
i cierpiących bliźnich, | pozwól, abyśmy zgodnie z jej
przykładem * dobrze wykorzystali czas przez wierne
pełnienie Twojej woli. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu eon firma tum, die 10 februarii 2004. Prot.
1618/03/L.

Również 30 maja
w archidiecezji białostockiej
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W BIAŁYMSTOKU
r

Święto
W bazylice metropolitalnej - Uroczystość
Obecną bazylikę metropolitalną pw. Wniebowzięcia Naj
świętszej Maryi Panny wzniesiono w latach 1900 -1905 w stylu
neogotyku wiślano-bałtyckiego, przybudowując ją do istnieją
cego do dzisiaj kościoła farnego z pierwszej połowy XVII

36

30 maja

wieku. Konsekrowana została 30 maja 1931 roku przez abpa
Romualda Jałbrzykowskiego, metropolitę wileńskiego. Od
1945 roku pełniła rolę prokatedry. W 1985 roku papież Jan
Paweł II obdarzył świątynię przywilejem bazyliki mniejszej,
a 5 czerwca 1991 roku, erygując diecezję białostocką, ustanowił
ją katedrą.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

CZERW IEC
2
czerwca
w diecezji legnickiej
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŁASKAWEJ
Wspomnienie obowiązkowe
„Błogosławiona Dziewica w szczególny sposób współpra
cowała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, na
dzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie
dusz. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski. To
macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie”
(KK). Znakiem tego nieustannego trwania macierzyństwa Maryi na Ziemi Śląskiej jest sanktuarium w Krzeszowie, w którym
znajduje się, pochodzący z XIII wieku, cudowny obraz Matki
Bożej Łaskawej. Zostało ono ufundowane w 1242 roku przez
Annę, wdowę po synu św. Jadwigi Śląskiej, Henryku Poboż
nym, w rok po bitwie legnickiej. Od początku swego istnienia
sanktuarium to nosiło nazwę Domus Gratiae Mariae. Obraz
ukoronował 2 czerwca 1997 roku w Legnicy papież Jan Paweł
/

II.
Teksty wspólne o Najśw. Maryi Pannie, s. 1533.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Z homilii papieża Jana Pawła II w Legnicy dnia 2 czerwca
1997 roku
( „L'Osservatore R o m a n o ” , N um er spec. wyd. polskiego,
31 V - 10 VI 1997, 26-29)
Z Maryją dziękujemy za Eucharystię - źródło

miłości społecznej
Maryja po Zwiastowaniu odwiedziła swoją krewną
Elżbietę. Elżbieta zaś, gdy usłyszała pozdrowienie M a
ryi, doznała szczególnego objawienia. W głębi serca
poznała, że jej młoda krewna, która przychodzi do niej
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w stanie błogosławionym, nosi w swoim łonie Mesjasza.
Wydała więc okrzyk, pozdrawiając Maryję: „Błogosła
wiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona”. I wówczas, odpowiadając na
pozdrowienie Elżbiety, Maryja oddaje cześć Bogu sło
wami Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się
duch mój w Bogu, moim Zbawcy” .
Kościół codziennie powraca do tego kantyku, do tej
pieśni, śpiewa ją wielokrotnie, powtarza każdego dnia,
w szczególności w liturgii nieszpornej - dziękując Panu
za to samo, za co dziękowała Maryja: za to, że Syn Boży
stał się Człowiekiem i zamieszkał pomiędzy nami. I my
dzisiaj, podczas liturgii Mszy świętej w piastowskiej
Legnicy, śpiewamy razem z Maryją Magnificat, aby
wyrazić naszą wdzięczność za dar nieustannej obecności
Chrystusa w Eucharystii. (...) Zanosimy to dziękczynie
nie razem z wszystkimi pokoleniami wierzących na
całym świecie. I jest dla nas szczególną radością, iż ten
powszechny hymn uwielbienia rozbrzmiewa na Dolnym
Śląsku dzisiaj, tutaj w Legnicy. Cieszę się, że mogłem tu
przybyć i spotkać się ze wspólnotą Kościoła, która od
pięciu lat ma swoją własną diecezję. Słowa serdecznego
powitania kieruję do waszego pasterza, biskupa Tadeu
sza, jego biskupa pomocniczego, do kapłanów, do osób
konsekrowanych i do wszystkich wiernych diecezji leg
nickiej. Pozdrawiam również pielgrzymów przybyłych
z Niemiec i z Czech oraz Serbołużyczan.
Wasza diecezja jest młoda, ale chrześcijaństwo na
tych ziemiach ma swoją długą i bogatą tradycję. Pamię
tamy, że Legnica to miejsce historyczne - miejsce, na
którym książę piastowski Henryk, zwany Pobożnym,
syn św. Jadwigi, stawił czoło najeźdźcom ze Wschodu
Tatarom - wstrzymując ich groźny pochód ku Zacho
dowi. Z tego powodu, choć bitwa została przegrana,
wielu historyków uznaje ją za jedną z ważniejszych
w dziejach Europy. Ma ona również wyjątkowe znacze
nie z punktu widzenia wiary. Trudno określić, jakie
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motywy przeważały w sercu Henryka - chęć obrony
ojczystej ziemi i udręczonego ludu czy też wola po
wstrzymania wojsk mahometańskich zagrażających
chrześcijaństwu. Wydaje się, że motywy te były nieroz
łączne. Henryk, oddając życie za powierzony jego wła
dzy lud, równocześnie oddawał je za wiarę Chrystusową.
I to był znamienny rys jego pobożności, którą ówczes
ne pokolenia dostrzegły i zachowały jako przydomek:
Henryk Pobożny.
Ta okoliczność historyczna, związana z miejscem
naszej dzisiejszej liturgii, usposabia nas do refleksji nad
tajemnicą Eucharystii w szczególnej perspektywie
w perspektywie życia społecznego. Słusznie bowiem
naucza Sobór, iż skoro „żadna (...) społeczność chrześ
cijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia
i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii, od
niej (...) trzeba zaczynać wszelkie wychowanie do ducha
wspólnoty” . (...)
Eucharystia stała się źródłem głębokiej więzi między
uczniami Chrystusa: budowała „komunię”, wspólnotę
Jego Ciała Mistycznego. Wspólnota ta miała korzenie
w miłości i była przeniknięta miłością. Widzialnym
znakiem tej miłości była codzienna troska o każdego
pozostającego w potrzebie. (...)
Bracia i Siostry! Dziś, gdy celebrujemy Eucharystię,
i dla nas staje się jasne, że jesteśmy wezwani, by żyć tym
samym życiem i tym samym Duchem. Jest wielkim
zadaniem naszego pokolenia, wszystkich chrześcijan te
go czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne.
Nieść je na „współczesne areopagi”, ogromne obszary
dzisiejszej cywilizacji i kultury, polityki i ekonomii.
Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu
ludzkiego ducha. Ona musi znajdować swój wyraz ze
wnętrzny w życiu społecznym. „Kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, które
go nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”.
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To jest wielkie zadanie, jakie staje przed nami, ludźmi
wiary. (...)
Jaką drogą pójdziemy w trzecie tysiąclecie? „Kładę
dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście”
- mówi Prorok. Bracia i Siostry, proszę was: „wybierajcie
życie”! Ten wybór dokonuje się w sercu, w sumieniu
człowieka, ale nie pozostaje on bez wpływu również na
życie społeczności - narodu. Każdy człowiek wierzący jest
w jakiś sposób odpowiedzialny za kształt życia społecz
nego. Chrześcijanin żyjący wiarą, żyjący Eucharystią, jest
wezwany do budowania przyszłości własnej i swego na
rodu - przyszłości opartej na mocnych fundamentach
Ewangelii. Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za
życie społeczne w naszej Ojczyźnie. To jest wielkie zadanie,
jakie stoi przed człowiekiem: pójść odważnie do świata;
kłaść podwaliny pod przyszłość, by była ona czasem
poszanowania człowieka; by była otwarta na Dobrą N o
winę! Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miłości
do człowieka oraz z umiłowania Ojczyzny. (...)
„Uwielbiaj, duszo moja, Pana!” Podczas Kongresu
Eucharystycznego na Dolnym Śląsku wraz z Maryją
dziękujemy za Eucharystię - źródło miłości społecz
nej. Wyrazem jedności z Maryją niech będzie ukorono
wanie cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej
z Krzeszowa.
Sanktuarium krzeszowskie ufundowała Anna, wdo
wa po Henryku Pobożnym, w rok po bitwie legnickiej.
Już w wieku XIII przed obrazem Bogarodzicy gromadzi
ły się rzesze pielgrzymów. I już wówczas nosiło ono
nazwę Domus Gratiae Mariae. Rzeczywiście był to Dom
Laski hojnie rozdzielanej przez Bogarodzicę, do którego
licznie przybywali pielgrzymi z różnych krajów, zwłasz
cza Czesi, Niemcy, Serbołużyczanie i Polacy. Cieszymy
się, że dziś także Boża M atka zgromadziła licznych
pielgrzymów z tych po sąsiedzku żyjących narodów.
Niech ten znak włożenia koron na głowę Maryi
i Dzieciątka Jezus będzie wyrazem naszej wdzięczności
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za dobrodziejstwa Boże, których tak wiele otrzymywali
i stale otrzymują czciciele Maryi spieszący do krzeszowskiego Domu Laski. Niech będzie również znakiem za
proszenia Jezusa i Maryi do królowania w naszych
sercach i w życiu naszego narodu. Abyśmy wszyscy
stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego
miłości do ludzi..
RESPONSORIUM

Lk 1,45-46; Ps 66(65), 16

w. Błogosławiona jesteś, f któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. I rzekła
Maryja: * Wielbi dusza moja Pana. / Alleluja.
K. Słuchajcie mnie wszyscy, którzy czcicie Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy. w. Wielbi dusza moja.
Modlitwa
Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wy
dała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele
odkupienia ludzi, f spraw, aby nam wyjednała obfite
łaski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawie
nia. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 20 octobris 1998. Prot.
1462/98/L.

Również 2 czerwca
w diecezji rzeszowskiej
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA K A TED RA LN EG O W RZESZOWIE
r

Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
r

Świątynia pw. Najświętszego Serca Jezusowego została
wzniesiona w latach 1977-1982 wg projektu prof. W. Cęckiewicza z Krakowa. Konsekrowana była przez Ojca świętego
Jana Pawła II 2 czerwca 1991 roku podczas IV pielgrzymki
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papieskiej do Ojczyzny. Przy tej
błogosławionym Józef Sebastian
ska, erygowana 25 marca 1992
patrona, a kościół Najświętszego
wiono katedrą.

świątyni został ogłoszony
Pelczar. Diecezja rzeszow
roku, otrzymała go jako
Serca Jezusowego ustano

Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

6
czerwca
w diecezji toruńskiej
BL. MARII KARŁOWSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 roku we wsi
Słupówka w Wielkopolsce. Mając 17 lat, złożyła prywatny ślub
dozgonnej czystości. Od 1892 roku podejmowała wysiłki apos
tolskie, aby dziewczętom moralnie zaniedbanym dać szansę
rehabilitacji religijnej i społecznej. Mimo piętrzących się przed
nią trudności wytrwała w powołaniu i celem kontynuacji swego
dzieła apostolskiego założyła w roku 1894 Zgromadzenie Sióstr
Pasterek od Opatrzności Bożej. Zmarła w opinii świętości 24
marca 1935 roku.
Teksty wspólne o dziewicach, s. 1670.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a n i e
Z pism bł. Marii Karłowskiej, dziewicy
(M K 121-IV/6, s. 48)

O miłosierdziu Boga
„Miłosierdzie Pana wychwalać będę na wieki”. Co to
jest Miłosierdzie Boże? Miłosierdzie jest przymiotem,
który winę lub dług zaciągnięty każe albo w części, albo
w całości puścić w niepamięć. Zatem miłosierdzie wyras
ta (nie) tylko na tle społecznym: albo człowieka dla
człowieka, albo przełożonego dla podwładnego, ale
(przede wszystkim) Boga jako Pana wszystkiego, co
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istnieje - dla człowieka, będącego jego podwładnym
i winowajcą, i dłużnikiem.
Mówiąc o miłosierdziu Boga, mamy głównie na
myśli ten ostatni stosunek: winy i długu. Ów dług
zaciągnięty przez człowieka u Boga objawia się w stwo
rzeniu i utrzymaniu człowieka, a wina człowieka wobec
Boga urosła i rośnie ciągle przez grzech, najpierw pier
worodny, a następnie przez grzechy uczynkowe, idące
w nieskończoność. Z tej winy musiał wyróść gniew Boga,
który nie mogąc patrzeć na grzech, pociągający za sobą
winę nieskończoną, a zatem karę wieczną, był niejako
zniewolony odtrącić człowieka od swej łaski i Oblicza
swojego, potępić go i skazać na piekło.
1 zrobiło się Bogu żal człowieka winowajcy. Ulitowł si.
Okazał miłosierdzie większe aniżeli jego wina
i grzech, miłosierdzie nieskończone. Odpuścił mu winę,
widząc jego żal i nędzę bezbrzeżną; puścił w niepamięć
karę wieczną, a pozostawił tylko karę doczesną w formie
pokuty. A działo się to tak po Bożemu, tak nieomal
wspaniale, że nawet pokuta doczesna stała się słodyczą;
albowiem i tę, i głównie tamtą wziął na swoje Boskie
ramiona Jezus Chrystus, Syn Boży i Baranek Boży,
dźwigając krzyż za winę świata i za grzech człowieka.
Pan Jezus, jako Ofiara nieskończona, pojednał z Bo
giem człowieka, który jako największy dłużnik i wino
wajca, godny śmierci wiecznej, stał się znowu przyjacie
lem Boga, chodzącym w Jego łasce i zbawieniu. I to jest
miłosierdzie nieskończone Boga: Jezus Chrystus.
A więc miłosierdzie, które Bóg nad nami okazał, nie
jest martwe i bezduszne. To nie sam tylko przymiot
psychiczny, ale Osoba żywa, najmilsza, Boska, która za
was umarła, abyście żyły życiem łaski - i nadzieją nieba:
to sam Jezus Chrystus. I to miłosierdzie nie ma ani
końca, ani wyjątku, ani przemiany.
Tak więc czujcie, że wolałybyście dziś umrzeć w łasce
Boga, aniżeli jutro zgrzeszyć. Gdy tak postępować bę
dziecie, miłosierdzie Boże okazywać w was będzie wspa
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niałość swoich cudów coraz wyraźniej, bo was doprowa
dzi aż do szczytów heroizmu i świętości.
Więc okażcie się godnymi tego miłosierdzia Bożego,
współpracując z łaską Bożą i strzegąc Jego Prawa.
Niechaj od was nigdy nie odstępuje myśl i przeświad
czenie: jestem objawieniem miłosierdzia Bożego!
A wśród zajęć codziennych, wśród radości, pokus
i oschłości niechaj serce wasze wypowiada ustami akt
strzelisty do Serca miłosiernego Jezusa: „Miłosierdzie
Pana na wieki wychwalać będę”.
R

Syr 2, 16; Lk 1,50

esponsorium

w. Którzy się boją Pana, | będą szukać Jego upo
dobania. * A miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.
K. Pan zachowuje swe miłosierdzie z pokolenia na
pokolenie dla tych, co się Go boją. w. A miłujący.
Modlitwa
Boże, Ty w swej Opatrzności obdarzyłeś łaską błogo
sławioną Marię Karłowską, aby naśladując przykład
Dobrego Pasterza, pomagała kobietom wyzwolić się
z niewoli grzechu, f przez jej wstawiennictwo daj nam,
sługom Twoim, abyśmy idąc za tym, co dobre, * potrafili
unikać tego, co nam szkodzi. Przez naszego Pana.
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.
Probatum seu confirmatum, die 30 aprilis 1997. Prot.
434/97/L.

8 czerwca
ŚW. JADW IGI KRÓLOWEJ
Wspomnienie obowiązkowe
Jadwiga urodziła się w roku 1374 jako córka króla Węgier
i Polski, Ludwika. Po ojcu odziedziczyła tron Polski i w roku
1384 została ukoronowana. Poślubiła wielkiego księcia Litwy,
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Władysława Jagiełłę, i przyczyniła się do nawrócenia tego kraju
na chrześcijaństwo. Przyczyniła się też do powstania w Krako
wie Wydziału Teologicznego i odnowienia Uniwersytetu. Przez
całe życie odznaczała się hojnością dla ubogich. Zmarła w Kra
kowie 17 lipca 1399 roku.
Teksty wspólne o świętych kobietach, s. 1720.
GODZINA CZYTAŃ

II C z y t a ń i i ;
Z Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza, kano
nika krakowskiego
(Historiae Pol., t. 3, p. 531)

Sławna i czczona dzięki wspaniałym cnotom
W dniu dzisiejszym, to jest 17 lipca 1399 r., zmarła
królowa Jadwiga. Była ona bardzo powabna na twarzy,
lecz obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka
wiary katolickiej na Litwie. Ona ustanowiła kolegium
psałterzystów w katedrze krakowskiej i tamże dwa oł
tarze. Ona fundowała klasztor Najświętszej Maryi na
Piasku. Ona zaczęła uposażać i murować klasztor braci
Słowian. Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała
ciało swe włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami.
Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych,
wdów, przybyszów, pielgrzymów i wobec wszelkich nę
dzarzy i potrzebujących.
Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu, nie
można było stwierdzić w niej pychy, zazdrości lub
zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i nie
zmierną miłością Boga; odrzuciwszy od siebie wszelką
pychę światowej nieprawości, duszę i myśl zwracała
jedynie ku modlitwie i czytaniu ksiąg pobożnych, mia
nowicie Starego i Nowego Testamentu, homilii czterech
doktorów, żywotów Ojców, kazań, żywotów świętych,
rozważań i kazań błogosławionego Bernarda, św. Am
brożego, objawień św. Brygidy i innych przetłumaczo
nych z łaciny na polski. Ona żywiła wielu zdolnych
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młodzieńców poświęcających się nauce. Fundowała ko
legium dla Litwinów w Pradze i postarała się o erekcję
Wydziału Teologicznego w Krakowie. Ona przeznaczyła
testamentem wszystkie swe klejnoty, szaty, pieniądze
i wszystek strój królewski na pomoc dla biednych i na
odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego.
Ona zostawiła katedrze krakowskiej także racjonał
z samych pereł. Ona była tak sławna i ceniona w całym
świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że
wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości.
por. Prz 31,10.26. 30

RESPONSORIUM

w. Niewiastę dzielną któż znajdzie? f Jej wartość
przewyższa perły. / Otwiera usta z mądrością, * Na jej
wargach nauka pobożności.
K. Zwodniczy jest wdzięk i marne jest piękno, chwa
lić należy niewiastę, która boi się Pana. w. Na jej
wargach.
JUTRZNIA

Ant. do pieśni Zachariasza Bóg zesłał na nią hojne
błogosławieństwo, * szczerozłotą koronę włożył na jej
głowę.
Modlitwa
Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczy
niłeś świętą Jadwigę, królową, gorliwą krzewicielką wia
ry i miłości, t spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy
się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana.
NIESZPORY

Ant. do pieśni Maryi Ozdobiłeś ją blaskiem i do
stojeństwem, * uczyniłeś ją błogosławieństwem dla na
rodów.
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11
czerwca
w diecezji radomskiej
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATED RA LN EG O W RA D O M IU
Święto
W kościele katedralnym - Uroczystość
r

Diecezję radomską utworzył papież Jan Paweł II bullą
Totus Tum Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 roku.
Obecny kościół katedralny pw. Opieki Najświętszej Maryi
Panny zaprojektował w 1896 roku architekt Józef Dziekoński.
Budowę prowadzono w latach 1899-1908. Pierwszą Mszę św.
przed budującym się kościołem celebrował bp Marian Ryx
w 1906 roku. Poświęcenia kościoła dokonał 22 listopada 1908
roku ks. inf. Piotr Górski. Parafię pw. Opieki Najświętszej
Maryi Panny erygował 28 kwietnia 1921 roku bp Marian Ryx,
a pierwszym proboszczem był ks. Kazimierz Sykulski, beatyfi
kowany w gronie 108 polskich męczenników przez papieża
Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku. Uroczysta dedykacja
kościoła, której dokonał sługa Boży bp Piotr Gołębiowski,
miała miejsce 9 czerwca 1962 roku.
Teksty wspólne na poświęcenie kościoła, s. 1501.

TEKSTY CZĘSTO UŻYWANE
SPIS TREŚCI
WEZWANIE
Psalm 95, Psalm 100, Psalm 24, Psalm 67

JUTRZNIA
Pieśń Zachariasza

NIESZPORY
Pieśń Maryi

PSALMY JUTRZNI NA UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA
Psalm 63, 2-9 Tęsknota za Bogiem
Pieśń Całe stworzenie wielbi Boga
Psalm 149 Radość świętych

GODZINA CZYTAŃ

Hymn Ciebie Boże, chwalimy.

PSALMODIA DODATKOWA MODLITWY PRZEDPOŁUDNIOWEJ,
POŁUDNIOWEJ I POPOŁUDNIOWEJ
SERIA I (MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA)
Psalm 120 Pragnienie pokoju
Psalm 121 Bóg czuwa nad wiernymi
Psalm 122 Święte miasto Jeruzalem
SERIA II (MODLITWA POŁUDNIOWA)
Psalm 123 Bóg nadzieją narodu
Psalm 124 Bóg ocaleniem Izraela
Psalm 125 Bóg stróżem swojego ludu
SERIA III (MODLITWA POPOŁUDNIOWA)
Psalm 126 Radość i nadzieja w Bogu
Psalm 127 Daremny trud bez Boga
Psalm 128 Szczęście domowe

1
TEKSTY CZĘSTO UŻYWANE
WEZWANIE

Psalm 95
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
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.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, f
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: f
„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.
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”.
Zamiast psalmu 95 można odmówić psalm 100 lub 67 albo
24. Jeśli jeden z tych psalmów znajduje się w oficjum danego
dnia, należy go zastąpić psalmem 95.
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Psalm 100
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, f
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, f
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Psalm 24
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, |
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, f
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” t
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
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Bramy, podnieście swe szczyty, t
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Psalm 67
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, t
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.
JUTRZNIA

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.
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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.
NIESZPORY

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.
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PSALMY JUTRZNI
NA UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA
Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
Pieśń

Dn 3, 57-88. 56

Całe stworzenie wielbi Boga
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.
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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, *
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.
Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.
r-

Psalm 149
Radość świętych
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
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Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok.
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
GODZINA CZYTAŃ

Hymn Ciebie, Boże, chwalimy
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
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Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.
* Następującą część hymnu można według uznania opuścić.
Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi,
i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.
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PSALMODIA DODATKOWA
MODLITWY PRZEDPOŁUDNIOWEJ,
POŁUDNIOWEJ I POPOŁUDNIOWEJ
Po wersecie Boże, wejrzyj i hymnie odmawia się poniższe
psalmy gradualne z podanymi antyfonami.
SERIA I (MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA)

1 ant. Wołałem do Pana, * a On mnie wysłuchał.
Psalm 120
Pragnienie pokoju
Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.
Uwolnij moje życie, Panie, |
od warg kłamliwych *
i podstępnego języka.
Co Bóg tobie uczyni f
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?
Ostre strzały mocarza *
1 żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!
Zbyt długo mieszkała moja dusza *
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.
Ant. Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.
2 ant. Pan będzie czuwał * nad twoim wyjściem
i powrotem, / teraz i po wszystkie czasy.
Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi
Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
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Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, |
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał t
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Ant. Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powro
tem, / teraz i po wszystkie czasy.
3 ant. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * „ójdziemy
domu Pana”, t
Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”,
t Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, f
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

—

3

—

Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: „Pokój z tobą!”
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Ant. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: / „Pój
dziemy do domu Pana”.
SERIA II (MODLITWA POŁUDNIOWA)

1 ant. Zmiłuj się nad nami, Panie, * który mieszkasz
w niebie.
Psalm 123
Bóg nadzieją narodu
Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *
oczy służebnicy na ręce jej pani,
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.
Ant. Zmiłuj się nad nami, Panie, / który mieszkasz
w niebie.
2 ant. Nasza pomoc * w imieniu Pana.
Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
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Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Wówczas zatopiłaby nas woda, t
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.
Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Ant. Nasza pomoc w imieniu Pana.
3 ant. Pan otacza lud swój opieką * teraz i na wieki.
Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu
Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem, f
tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.
Nie zaciąży berło bezbożne t
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.
Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.
A tych, którzy schodzą na kręte drogi, t
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!
Ant. Pan otacza lud swój opieką / teraz i na wieki.
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SERIA III (MODLITWA POPOŁUDNIOWA)

1 ant. Pan uczynił nam wielkie rzeczy * i ogarnęła
nas radość.
Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
1 radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.
Ant. Pan uczynił nam wielkie rzeczy / i ogarnęła nas
radość.
2 ant. Niech Pan wspiera naszą pracę * i zawsze
czuwa nad nami.
Psalm 127
Daremny trud bez Boga
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
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Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Ant. Niech Pan wspiera naszą pracę / i zawsze czuwa
nad nami.
3 ant. Szczęśliwy człowiek, * który służy Panu. f
Psalm 128
Szczęście domowe
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
t i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi f
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
Ant. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

