Nieszpory
ekumeniczna modlitwa w intencji kobiet

Z okazji
130 rocznicy podpisania Deklaracji Utrechckiej Kościołów starokatolickich
90 rocznicy pierwszych święceń kobiet w Polsce
100 rocznicy uzyskania przez polskie kobiety praw wyborczych

Poznań, 14 czerwca 2019
kaplica Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce

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
Uczcijmy hymenem służebnice Pana
Które przez żywą wiarę
Nadzieję, mądrość i męstwo
swym życiem chwaliły Ciebie.
Maryjo Matko Boga
wolę Jego pełniąca
Czynami śmiałymi, sercem pokornym
mówisz „nie bój się”.
Mario Magdaleno
apostołom równa
Pierwsza u grobu przez wiarę
Zmartwychwstałego widząca.
Katarzyno ze Sienny
odważnie nawołująca
Do reformy Kościoła
w potrzebie pokój niosąca.
Uczysz nas doskonalić się
ciało od Boga szanować
Porzucić wolę przewrotną
wolnymi być prawdziwie.
Mario Karłowska upadłym kobietom służąca
Wytrwale szukałaś dusz, co zaginęły
żadnej nie przekreślając
Głosiłaś im ewangelię ucząc szlachetnej miłości.
Deboro prorokini
Sędzio heroldzie bożej woli

Izrael do triumfu wiodąca
znakiem od Boga będąca.
Junio Apostołko
z gorliwości słynąca
Pryscyllo męczennico
życie Pawła ocaliłaś.
Bądź pochwalony na wieki
nasz Boże w Trójcy Jedyny
Ciebie z ufnością prosimy
byś przyjął nas do Królestwa.
Amen.
PSALMY
1 ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, * zbawia ludzi
prostego serca, alleluja.
Psalm 7
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.
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. †
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.
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Bóg, sędzia sprawiedliwy i potężny, /
zbawia ludzi prostego serca, alleluja.
2 ant. Poza Tobą, Boże, nie ma dla mnie dobra; *
Tyś jest Panem moim, / chronię się do Ciebie, alleluja.
Psalm 16
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, †
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 ofarach 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, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Poza Tobą, Boże, nie ma dla mnie dobra; /
Tyś jest Panem moim, / chronię się do Ciebie, alleluja.
3 ant. Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie, alleluja.
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. Twojemu domowi świętość przystoi /
po wszystkie dni, o Panie, alleluja.
4 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed
Tobą, Panie, 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 †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed
Tobą, Panie, alleluja.
CZYTANIE | 1 P 3, 13-17
Siostry i bracia: Kto wam coś złego uczyni, jeśli gorliwi będziecie w tym,
co dobre? A choćbyście doznawali cierpienia dla sprawiedliwości, błogosławieni
jesteście. Nie lękajcie się ich i nie dajcie się zaniepokoić. Chrystusa jako Pana
święćcie w sercach swoich, zawsze gotowi do obrony wobec każdego,
kto domagać się będzie od was uzasadnienia napełniającej was nadziei,
ale z łagodnością i bojaźnią, mając czyste sumienie, aby rzucający obelgi na
wasze dobre postępowanie w Chrystusie doznali zawstydzenia właśnie w tym,
o co jesteście oskarżani. Lepiej bowiem, żebyście cierpieli, jeśli taka jest wola
Boga, dobrze czyniąc niż źle.

ROZWAŻANIE | Karolina Szymczyk
CISZA
RESPONSORIUM
K. Duch Pocieszyciel, * Alleluja, alleluja.
W. Duch Pocieszyciel, / Alleluja, alleluja.
K. Wszystkiego was nauczy.
W. Alleluja, alleluja.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Duch Pocieszyciel, / Alleluja, alleluja.
PIEŚŃ MARYI | Łk 1, 46-55
Ant. Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie *
razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa, / 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. Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie /
razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa, / alleluja.

PROŚBY
Razem z wszystkimi świętymi kobietami uwielbiajmy naszego Zbawiciela
i wołajmy do niego.
1) Panie Jezu, Ty grzesznej kobiecie wiele odpuściłeś i dałeś nam ją za przykład
nawrócenia i umiłowania, - odpuść nam bo liczne są nasze grzechy
i mało miłujemy.
2) Panie Jezu, w gronie Twoich przyjaciół było wiele kobiet – daj abyśmy
zawsze pozostali Twoimi przyjaciółmi.
3) Panie Jezus, w twojej misji towarzyszyły Tobie święte kobiety
– daj, abyśmy zawsze szli Twoimi śladami.
4) Panie Jezu, Ty nauczałeś kobiety i mężczyzn, - prosimy cię za kobiety
służące Kościołowi, aby robiły to z wiara i miłością.
5) Panie Jezus, Ty nazwałeś swoją matką, braćmi i siostrami wszystkie osoby,
które pełnią Twoją wolę, - daj, abyśmy zawsze podobali się Tobie
w słowach i czynach.
Można dodać intencje spontaniczne.
OJCZE NASZ
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,
ale nas zbaw ode złego.
Amen
MODLITWA
Wszechmogący Boże, wspominamy dziś święte kobiety, których podziwu
godne życie jest dla nas wszystkich przykładem; niech nasze życie podoba się
Tobie a modlitwa naszych sióstr nieustannie nam towarzyszy. Przez naszego
Pana.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

