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WIGILIA NIEDZIELI | 1 TYDZIEŃ
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 Boże, Stwórco wszystkich rzeczy,
Który władasz przestworzami,
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz,
Darem snu napełniasz noce.
2 Niech spoczynek nam przywróci
Sprawność znużonego ciała,
Myśl odświeży, a sumienie
Łaską skruchy niech ukoi.
3 Kiedy dzień dobiega kresu
I wieczorny mrok zapada,
Hymn śpiewamy Ci wdzięczności,
Ty zaś grzesznych broń od złego.
4 Ciebie dusza niech wysławia,
Ciebie głos niech pieśnią chwali,
Trzeźwy umysł Cię wywyższa
I miłuje serce czyste.
5 Gdy głęboki cień pochłonie
Promień światła słonecznego,
Niech mu nie ulegnie wiara,
Lecz rozbłyśnie wśród ciemności.
6 Spraw to, miłosierny Ojcze,
Ty, co razem z Twoim Synem
Oraz Duchem równym Obu
Jesteś Królem wszystkich wieków. Amen.
PSALMODIA
1 ant. Prowadź nas, Panie, * do źródeł wód życia.
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Psalm 23

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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Prowadź nas, Panie, / do źródeł wód życia.
2 ant. Wobec aniołów będę śpiewał Panu, * będę wielbił Jego imię święte.
Psalm 138
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 †
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, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, †
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.

Pan za mnie wszystkiego dokona. †
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wobec aniołów będę śpiewał Panu, / będę wielbił Jego imię święte.
3 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.
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, †
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, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Kto jest tym Królem chwały?" *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca / wstąpi na górę Pana.

Psalm 24

4 ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia * dla wszystkich, którzy Go
słuchają, / alleluja.
Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)
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, †
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia / dla wszystkich, którzy Go
słuchają, / alleluja.
CZYTANIE | Rz 11, 33-36
O głębio bogactwa, i mądrości, i wiedzy Boga! Jakże nie do przeniknięcia wyroki Jego
i nie do wytropienia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana? Kto był Jego
doradcą? Kto Go pierwszy obdarował i na zasadzie należnej wzajemności coś od
Niego otrzymał? Przecież od Niego, i dzięki Niemu, i dla Niego wszystko! Jemu
chwała na wieki! Amen.
RESPONSORIUM
K.
Jak są wielkie i wspaniałe * Dzieła Twoje, Panie.
W. Jak są wielkie i wspaniałe / Dzieła Twoje, Panie.
K.
Wszystkie w mądrości uczyniłeś.
W. Dzieła Twoje, Panie.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak są wielkie i wspaniałe / Dzieła Twoje, Panie.

MAGNIFICAT - PIEŚŃ MARYI | Łk 1, 46-55
Ant. Chrystus nasz Zbawiciel, * Syn Boga wiecznego i Maryi † niech będzie przez
nas uwielbiony na wieki. Amen.
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. Chrystus nasz Zbawiciel, * Syn Boga wiecznego i Maryi † niech będzie przez
nas uwielbiony na wieki. Amen.
PROŚBY
Oddając chwałę jedynemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, zanośmy do
Niego pokorne prośby: Otaczaj opieką swój lud, o Panie!
Wszechmogący Boże, spraw, niechaj zakwitnie sprawiedliwość na naszej ziemi,
- a Twój lud niech zazna dobrodziejstwa pokoju.
Wprowadź wszystkie narody do swego Królestwa, - aby wszyscy ludzie
zostali zbawieni.
Przynieś ulgę chorym, bądź przy konających, - a nas umocnij swoim
miłosierdziem.
Sam bądź nagrodą dla tych, którzy nam dobrze czynią, - niech cieszą się Twoim
błogosławieństwem.

Zapisz umarłych do księgi życia, - aby przez całą wieczność Ciebie wielbili.
K. Kyrie eleison.
W. Chryste eleison, Kyrie eleison.
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, Ojcze wszechmogący, Ty co tydzień dajesz nam przeżywać Paschę Tygodnia.
Rozraduj nas Twoim słowem i sakramentami. Prosimy Cię: niech twoje dary wydaja
w nas owoce w życiu doczesnym i wiecznym, abyśmy upodabniali się do twojego
Syna, który zmartwychwstał po upływie szabatu. Prosimy przez tegoż Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
W. 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.

Kto modli się słowami Psałterza?
Modli się Dawid (Salomon, Asaf itd.), modli się Chrystus, modlimy się my.
My – to znaczy najpierw cała wspólnota,
w której przedmiotem modlitwy może być tylko całe bogactwo Psałterza,
ostatecznie jednak i każdy pojedynczy człowiek, o ile ma udział w Chrystusie
i Jego wspólnocie, i bierze udział w jej modlitwie.
Dawid, Chrystus, wspólnota, ja sam – gdy wszystko to rozważamy wspólnie,
poznajemy cudowną drogę, którą kroczy Bóg, by nas nauczyć modlitwy.
DIETRICH BONHOEFFER

WIGILIA NIEDZIELI | 2 TYDZIEŃ
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 Boże, źródło wszelkich bytów,
Gdy skończyłeś swoje dzieło,
Napełniłeś całą ziemię
Darem bogactw nieprzebranych.
2 Ogrom świata już skończony,
Odpoczynek nastał wtedy,
Aby dla nas był przykładem
Odzyskania sił po pracy.
3 Pomóż nam, prosimy, Panie,
Opłakiwać błędy życia,
Zawsze spełniać cnót nakazy,
By zasłużyć na Twą łaskę.
4 Kiedy zaś nadejdzie groza
Przed straszliwym Twoim sądem,
Daj nam wspólnie się radować
Twym pokojem wiekuistym.
5 Spraw to, miłosierny Ojcze,
Ty, co razem z Twoim Synem
Oraz Duchem równym Obu
Jesteś Królem wszystkich wieków. Amen.
PSALMODIA
1 ant. Prowadź nas, Panie, * do źródeł wód życia.
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.

Psalm 23

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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Prowadź nas, Panie, / do źródeł wód życia.
2 ant. Wobec aniołów będę śpiewał Panu, * będę wielbił Jego imię święte.
Psalm 138
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 †
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, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, †
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona. †
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wobec aniołów będę śpiewał Panu, / będę wielbił Jego imię święte.
3 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.
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, †
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, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
"Kto jest tym Królem chwały?" *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 24

Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca / wstąpi na górę Pana.
4 ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.
Pieśń (Flp 2, 6-11)
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
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.
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, / dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.
CZYTANIE | Hbr 13, 20-21
Bóg pokoju, który dzięki krwi wiecznego przymierza wywiódł spośród umarłych
wielkiego Pasterza owiec, to znaczy Pana naszego, Jezusa, niech was uczyni
dojrzałymi do wszystkiego, co dobre, byście spełniali Jego wolę. Niech w nas sprawi
to, co miłe Jemu za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki
wieków. Amen.
RESPONSORIUM
K.
Od wschodu aż do zachodu słońca * Niech będzie pochwalone imię Pana.
W. Od wschodu aż do zachodu słońca / Niech będzie pochwalone
imię Pana.
K.
Ponad niebiosa Jego chwała.
W. Niech będzie pochwalone imię Pana.
K.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Od wschodu aż do zachodu słońca / Niech będzie pochwalone
imię Pana.
MAGNIFICAT - PIEŚŃ MARYI | Łk 1, 46-55
Ant. Chrystus nasz Zbawiciel, * Syn Boga wiecznego i Maryi † niech będzie przez
nas uwielbiony na wieki. Amen.
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. Chrystus nasz Zbawiciel, * Syn Boga wiecznego i Maryi † niech będzie przez
nas uwielbiony na wieki. Amen.
PROŚBY
Jezus Chrystus napełnia radością wszystkich, którzy w Nim pokładają nadzieję.
Zanieśmy więc do Niego ufne błagania: Wysłuchaj nas, Panie!
Wierny Świadku i Pierworodny spośród umarłych, Ty własną krwią obmyłeś nas
z grzechów, - spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Twoich wielkich
dziełach.
Niechaj osoby, które powołałeś do głoszenia Ewangelii, - będą dzielnymi
i wiernymi szafarzami tajemnic Twojego Królestwa.
Królu pokoju, niech zstąpi Duch Twój na tych, którzy sprawują rządy nad narodami,
- aby troszczyli się o sprawiedliwość społeczną, a zwłaszcza
o ubogich i pokrzywdzonych.
Okaż swą pomoc cierpiącym z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia, języka,
orientacji i tożsamości seksualnej lub przekonań religijnych, - niechaj doczekają
się uznania swych praw i ludzkiej godności.
Dopuść do udziału w wiecznym szczęściu tych, którzy w Twojej miłości zeszli z tego
świata,- obdarz ich radością razem z Dziewicą Maryją i Twoimi
świętymi.

K. Kyrie eleison.
W. Chryste eleison, Kyrie eleison.
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, Ojcze wszechmogący, Ty w ciągu całego minionego tygodnia łaskawie nas
osłaniałeś i zarówno w dobrych, jak i złych chwilach okazywałeś nam swoją wielką
miłość. Prosimy Cię przeto: przebacz nam dla wielkiej miłości naszego Pana i
przyjaciele Jezusa Chrystusa wszystkie grzechy minionego tygodnia i udziel nam
swego Ducha Świętego, abyśmy godnie świętowali Dzień Pański i poznawali Twoje
drogi, a na końcu naszego pielgrzymowania przeniesieni zostali do Twojego
wiecznego Królestwa miłości, prawdy i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje we wspólnocie Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. 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.

