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NIESZPORY | WIGILIA O ŚWIĘTYCH
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. Alleluja.
HYMN
1 Jezu Chryste, Zbawicielu,
Przez modlitwy Twojej Matki
Racz zachować sługi Twoje
W świętej łasce i miłości.
2 O błogosławione chóry
Jasnych duchów na niebiosach:
Zawsze chrońcie nas od złego
I od skutków dawnych błędów.
3 Wy, Prorocy, Słowa słudzy,
Wy, Apostołowie, uczennice Pana,
Niechaj nam modlitwy wasze
Wyjednają pomoc Boga.
4 Męczennice godne sławy
I Wyznawcy, światło świata,
Niechaj wasze wstawiennictwo
Wznosi w niebo nasze dusze.
5 Świętych dziewic jasne chóry,
Pustelnicy, zakonnice,
Wszyscy naśladowcy Pana
I nas wiedźcie waszą drogą.
6 Bogu w Trójcy wieczna chwała,
A wy, bracia, siostry, święci,
Proście, byśmy nieznużenie
Całym życiem Go wielbili. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Widziałem wielką rzeszę stojącą przed tronem * ze wszystkich narodów, /
której nie mógł nikt przeliczyć.
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: †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Widziałem wielką rzeszę stojącą przed tronem / ze wszystkich narodów, / której
nie mógł nikt przeliczyć.
2 ant. Bóg ich doświadczył * i znalazł ich godnymi siebie / i królować będzie nad nimi
na wieki.
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, †
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Bóg ich doświadczył / i znalazł ich godnymi siebie / i królować będzie nad nimi na
wieki.
3 ant. Raduj się, miasto święte, Jeruzalem * bo twoi synowie będą zgromadzeni /
i uwielbiać będą Pana wieków, 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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Raduj się, miasto święte, Jeruzalem / bo twoi synowie będą zgromadzeni /
i uwielbiać będą Pana wieków, alleluja.

4 ant. Pieśń nową śpiewali święci * przed tronem Boga i przed Barankiem, / a głos ich
rozlegał się po ziemi.
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 †
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, bogactwo i mądrość, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pieśń nową śpiewali święci / przed tronem Boga i przed Barankiem, / a głos ich
rozlegał się po ziemi.
CZYTANIE | Hbr 12, 22-24
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do
niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 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.
RESPONSORIUM
K. Sprawiedliwi się cieszą * I weselą przed Bogiem.
W. Sprawiedliwi się cieszą / I weselą przed Bogiem.
K. I rozkoszują się radością.
W. I weselą przed Bogiem.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Sprawiedliwi się cieszą / I weselą przed Bogiem.
PIEŚŃ MARYI | Łk 1, 46-55
Ant. Ciebie przesławny chór Apostołów, * Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany, Ciebie wysławiają święci i wybrani,
Trójco Najświętsza, Jedyny Boże, alleluja.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ciebie przesławny chór Apostołów, / Ciebie Proroków poczet chwalebny, Ciebie
wychwala Męczenników zastęp świetlany, Ciebie wysławiają święci i wybrani, Trójco
Najświętsza, Jedyny Boże, alleluja.
PROŚBY
Z radością wołajmy razem ze wszystkimi świętymi kobietami i mężczyznami: Chwała
Tobie, Panie!
Wraz z prorokami, zwłaszcza Mojżeszem, Eliaszem i Izajaszem oraz tymi wszystkimi
kobietami i mężczyznami, którzy przygotowywali Twoje przyjście, błogosławimy Cię,
Panie – chwała Tobie, Panie.
Wraz z Maryją Dziewicą dusze nasze wielbią Cię, Panie – chwała Tobie, Panie.
Wraz z Apostołami, zwłaszcza Piotrem i Andrzejem, Ewangelistami, pierwszymi Twoimi
uczniami i uczennicami, zwłaszcza Marią Magdaleną, Martą, Maria i Łazarzem składamy
Ci, Panie, dziękczynienie – chwała Tobie, Panie.
Wraz z męczennikami i męczennicami poświęcamy Ci, Panie, nasze życie
– chwała Tobie, Panie.

Wraz ze wszystkimi świadkami Ewangelii uwielbiamy Cię, Panie
– Chwała Tobie, Panie.
Wraz z całym Twoim Kościołem, rozsianym po całym świecie, wysławiamy Cię, Panie
– chwała Tobie, Panie.
K. 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 wystawiaj nas na próbę,
W. ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen.
MODLITWA
Boże wieczności, Zbawco wszelkiego życia, w ślad za świętymi kobietami i mężczyznami
zaświadczającymi o Chrystusie we wszystkich czasach, od Apostołów i Maryi Dziewiczy
aż do nam współczesnych, spraw, abyśmy dzień po dniu ponawiali wewnętrzną
gotowość do zaufania Tajemnicy Wiary. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Pana, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

JUTRZNIA | O ŚWIĘTYCH
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. Alleluja.
HYMN
1 O Chryste, władco łaskawy na niebie,
Twych świętych życie, drogo i nadziejo:
Przyjmij z ust naszych składaną Ci z ziemi
Ofarę chwały.
2 Ciebie w wieczności zawsze wysławiają
Chóry Aniołów, co Ci służą wiernie:
Ciebie za łaską miłosierną wielbią
Rzesze zbawionych.
3 Już tu na ziemi dozwól nam Cię chwalić,
I przejść po śmierci do wiecznego chóru,
Który ku chwale Trójcy Przenajświętszej
Śpiewa bez końca. Amen.
PSALMODIA
1 ant. Oto nasz Pan przychodzi, * a z Nim wszyscy Jego święci / i dzień ten zabłyśnie
wielką jasnością, alleluja.
Psalm 63, 2-9
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 obfcie, *
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".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Oto nasz Pan przychodzi, / a z Nim wszyscy Jego święci / i dzień ten zabłyśnie
wielką jasnością, alleluja.
2 ant. Pan poprowadzi swoich wybranych do źródeł życia * i każdą łzę obetrze z ich
oczu.
Psalm 93
Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal mocniejszy *
jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan poprowadzi swoich wybranych do źródeł życia / i każdą łzę obetrze z ich
oczu.
3 ant. Święci i pokornego serca, * sławcie Pana / i wywyższajcie Go na wieki.
Pieśń (Dn 3, 52-57)
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest Twoje imię 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, †

który siedzisz 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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Święci i pokornego serca, / sławcie Pana / i wywyższajcie Go na wieki.
4 ant. Pan swój lud wieńczy zwycięstwem, * głoście Jego chwałę w zgromadzeniu
świętych.
Psalm 150
Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na cudownym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfe i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i fecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan swój lud wieńczy zwycięstwem, / głoście Jego chwałę w zgromadzeniu
świętych.
CZYTANIE | Ef 1, 17-18
Niech Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da wam ducha mądrości
i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego
serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania i czym bogactwo
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

RESPONSORIUM
K. Cieszcie się i weselcie w Panu, * Jego wybrani.
W. Cieszcie się i weselcie w Panu, / Jego wybrani.
K. Radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca.
W. Jego wybrani.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Cieszcie się i weselcie w Panu, / Jego wybrani.
PIEŚŃ ZACHARIASZA | Łk 1, 68-79
Ant. Sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce * w królestwie ich Ojca, alleluja.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce / w królestwie ich Ojca, alleluja.

PROŚBY
Z radością prośmy Boga, który jest koroną Wszystkich Świętych:
Panie, w Twoim miłosierdziu, wysłuchaj nasze modlitwy.
Boże, źródło świętości, Ty w świętych kobietach i mężczyznach objawiłeś wielorakie
cuda swojej łaski, - pozwól, abyśmy dostrzegali w nich Twoją
wspaniałość.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty ukazałeś nam w świętych kobietach i mężczyznach
doskonalsze odbicie Twego Syna, - spraw, abyśmy przy ich pomocy
skuteczniej dążyli do zjednoczenia z Chrystusem.
Królu niebios, Ty przez wiernych naśladowców i wierne naśladowczynie Chrystusa
budzisz w nas pragnienie ojczyzny niebios, - spraw, abyśmy dzięki nim
poznali drogę, która tam prowadzi.
Boże, Ty przez ofarę Twego Syna ściślej nas jednoczysz z mieszkańcami i mieszkankami
nieba, - daj, abyśmy za przykładem naszych świętych braci i sióstr,
których czcimy, wytrwale dążyli do świętości.
K. 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 wystawiaj nas na próbę,
W. ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen.
MODLITWA
Boże wieczności, Zbawco wszelkiego życia, w ślad za świętymi kobietami i mężczyznami
zaświadczającymi o Chrystusie we wszystkich czasach, od Apostołów i Maryi Dziewiczy
aż do nam współczesnych, spraw, abyśmy dzień po dniu ponawiali wewnętrzną
gotowość do zaufania Tajemnicy Wiary. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Pana, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

NIESZPORY | O ŚWIĘTYCH
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. Alleluja.
HYMN
1 Jezu Chryste, Zbawicielu,
Przez modlitwy Twojej Matki
Racz zachować sługi Twoje
W świętej łasce i miłości.
2 O błogosławione chóry
Jasnych duchów na niebiosach:
Zawsze chrońcie nas od złego
I od skutków dawnych błędów.
3 Wy, Prorocy, Słowa słudzy,
Wy, Apostołowie, uczennice Pana,
Niechaj nam modlitwy wasze
Wyjednają pomoc Boga.
4 Męczennice godne sławy
I Wyznawcy, światło świata,
Niechaj wasze wstawiennictwo
Wznosi w niebo nasze dusze.
5 Świętych dziewic jasne chóry,
Pustelnicy, zakonnice,
Wszyscy naśladowcy Pana
I nas wiedźcie waszą drogą.
6 Bogu w Trójcy wieczna chwała,
A wy, bracia, siostry, święci,
Proście, byśmy nieznużenie
Całym życiem Go wielbili. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Widziałem wielką rzeszę stojącą przed tronem * ze wszystkich narodów, / której
nie mógł nikt przeliczyć.
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: †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Widziałem wielką rzeszę stojącą przed tronem / ze wszystkich narodów, / której
nie mógł nikt przeliczyć.
2 ant. Bóg ich doświadczył * i znalazł ich godnymi siebie / i królować będzie nad nimi
na wieki.
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, †
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Bóg ich doświadczył / i znalazł ich godnymi siebie / i królować będzie nad nimi na
wieki.
3 ant. Raduj się, miasto święte, Jeruzalem * bo twoi synowie będą zgromadzeni / i
uwielbiać będą Pana wieków, 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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Raduj się, miasto święte, Jeruzalem / bo twoi synowie będą zgromadzeni /
i uwielbiać będą Pana wieków, alleluja.

4 ant. Pieśń nową śpiewali święci * przed tronem Boga i przed Barankiem, / a głos ich
rozlegał się po ziemi.
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 †
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, bogactwo i mądrość, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pieśń nową śpiewali święci / przed tronem Boga i przed Barankiem, / a głos ich
rozlegał się po ziemi.
CZYTANIE | Hbr 12, 22-24
Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do
niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, 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.
RESPONSORIUM
K. Sprawiedliwi się cieszą * I weselą przed Bogiem.
W. Sprawiedliwi się cieszą / I weselą przed Bogiem.
K. I rozkoszują się radością.
W. I weselą przed Bogiem.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Sprawiedliwi się cieszą / I weselą przed Bogiem.

PIEŚŃ MARYI | Łk 1, 46-55
Ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, * szczęśliwi ci, których moc
jest w Tobie, alleluja.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, / szczęśliwi ci, których moc
jest w Tobie, alleluja.
PROŚBY
Z radością wołajmy razem ze wszystkimi świętymi kobietami i mężczyznami: Chwała
Tobie, Panie!
Wraz z prorokami, zwłaszcza Mojżeszem, Eliaszem i Izajaszem oraz tymi wszystkimi
kobietami i mężczyznami, którzy przygotowywali Twoje przyjście, błogosławimy Cię,
Panie – chwała Tobie, Panie.
Wraz z Maryją Dziewicą dusze nasze wielbią Cię, Panie – chwała Tobie, Panie.
Wraz z Apostołami, zwłaszcza Piotrem i Andrzejem, Ewangelistami, pierwszymi Twoimi
uczniami i uczennicami, zwłaszcza Marią Magdaleną, Martą, Maria i Łazarzem składamy
Ci, Panie, dziękczynienie – chwała Tobie, Panie.
Wraz z męczennikami i męczennicami poświęcamy Ci, Panie, nasze życie

– chwała Tobie, Panie.
Wraz ze wszystkimi świadkami Ewangelii uwielbiamy Cię, Panie
– Chwała Tobie, Panie.
Wraz z całym Twoim Kościołem, rozsianym po całym świecie, wysławiamy Cię, Panie
– chwała Tobie, Panie.
K. 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 wystawiaj nas na próbę,
W. ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,
i chwała na wieki wieków. Amen.
MODLITWA
Boże wieczności, Zbawco wszelkiego życia, w ślad za świętymi kobietami i mężczyznami
zaświadczającymi o Chrystusie we wszystkich czasach, od Apostołów i Maryi Dziewiczy
aż do nam współczesnych, spraw, abyśmy dzień po dniu ponawiali wewnętrzną
gotowość do zaufania Tajemnicy Wiary. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego
Pana, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Niech nas Pan błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
W. Amen.
K. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.
W. I z naszymi braćmi i siostrami nieobecnymi. Amen.

Pamiętajcie o tych, którzy głosili wam słowo Boże,
i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
por. List do Hebrajczyków 13,7

