14 LUTEGO

ŒWIÊ TO
CYRYLA MNICHA I METODEGO BISKUPA
PATRONÓ W EUROPY
I NIESZPORY
MATUTINUM

STOWARZYSZENIE “SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS”

Zjednaliœcie pozwolenie
Na chwa³y Boskiej zwiekszenie

Pieœñ I
Œwiêci Cyrylu, Metody,
Coœcie S³owiañskie narody
Do Chrystusa nawracali,
Aposto³ami siê stali;

Aby jêzykiem S³owiañskim
Obrz¹dki w Koœciele Pañskim,
S³u¿by Boga odprawiano,
Czém wiecéj dusz zyskiwano.

Wyœcie nas wiary uczyli,
Wyœcie przodków naszych chrzcili;
Wam winniœmy oœwiecenie,
Wiary œwiêtéj rozkrzewienie.

O wy wielcy pracownicy
W Chrystusa Pana winnicy!
Wnieœcie do Boga swe mod³y
Za nas, niegdyœ lud wasz pod³y,

Coœcie krajów obie¿eli,
Ileœcie trudów podjêli,
Gdy a¿ z Konstantynopola
Zaszliœcie w S³owiañskie pola!

Abyœmy téj wiary œwiêtéj,
Od przodków naszych przyjêtéj,
A¿ do œmierci dochowali,
Zawsze w niéj statecznie trwali;

Krym, Sarmaty, Bulgaryj¹,
Serby, Czechy, Morawi¹,
Obiegaliœcie, Boga g³osz¹c,
Ewangielij¹ obnosz¹c.

Byœmy pod³ug wiary ¿yli,
Bogu nabo¿nie s³u¿yli,
Przodków naszych naœladuj¹c,
W cnoty ich wiernie wstêpuj¹c.

Cia³o Klemensa œwiêtego
Razem i z kotwic¹ jego
Z Chersonu przez tyle drogi
Przenieœliœcie w Rzymskie progi.

Sprawcie nam grzechów zg³adzenie,
Kary Boskiéj odpuszczenie,
W dobrém do koñca wytrwanie,
Wieczne z Bogiem królowanie.

Od Miko³aja pierwszego,
Ojca wiernych najwy¿szego,

Amen.
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14 LUTEGO

ŒWIÊ TYCH CYRYLA MNICHA I METODEGO BISKUPA,
PATRONÓ W EUROPY
ŒWIÊ TO
I NIESZPORY

Vbbz v zhv hv v hv v hv vhv v v hv vhv jv hv v gv zhv}v v vhv zhv vzhv vz hv v vhv zhvz ö
Vbbz hv zvhv zhv vgv z hv ]v v z hv hv hvzvhv hv hv hvzvgv{vgv vgv vgvzvgv v vz gv zgvzvhv{zbö
Vbbz hv z vhv zhv zhv vhv vhvz vhv zhv hv hv hv v z gv{vgv zgv z vgvz gv vzgv zgvzv vgv z hvzb{zvö
Vbbz hvzvHUvzvyg v gv}xxxxxxxxxxcvvzb
=: Bo¿e, wejrzyj ku wspomo¿eniu memu. +: Panie, poœpiesz ku ra-

tunkowi memu. Chwa-³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiê-temu,

jak by-³a na pocz¹tku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Alle-lu-ja.
2

Nad Psalmami Ant. Ia

Xbvz bdFYv v z vhv z hz}vzhvz vygvzvfvz fv v vtfzvzdvzvDRv fv{vhv JIv v8z&^vzvjz ½z jv kv klkvzkz{ö
BzzvfGYv 6z%$#zvzvAWzd4sv sv z{»z S6jv hv{vhv gvzvfv gHIz »z hjhv{vz hv gv ygv DRv {vzGYvz vdv rdzbò
BzzvSEz@!v av{zvzgv fGYz%$zgz vgv{vav z vsv rdv vzvÊsWv sv v }v v v v fvz bvGYv »z jvzvhv v bv}
Bzzvhv hv gv fv GYv 5z$#@v}xxxxxxxxxvvb
Niech biodra wasze bêd¹ prze-pa-sane

i pochodnie go-re-j¹-ce

w rê-kach wa- szych, a wy podobni ludziom czeka-j¹-cym na Pana

swe- go, kiedy-

by powró-ci³ z go- dów. Ps. Chwalcie s³udzy.

E i e ó a e.
Ps. 112 [113]

gl¹da na niebo i na ziemiê?
Podnosi z prochu nêdzarza * i
dŸwiga z gnoju ubogiego,
By go posadziæ wœród ksi¹¿¹t, *
wœród ksi¹¿¹t swojego ludu.
Tej, co by³a niep³odna, ka¿e
mieszkaæ w domu * jako matce
ciesz¹cej siê dzieæmi.
Chwa³a Ojcu i Synowi, * i Duchowi Œwiêtemu.
Jak by³a na pocz¹tku, teraz i
zawsze, * i na wieki wieków.
Amen.

C

hwalcie, s³udzy Pañscy, *
chwalcie imiê Pana.
Niech imiê Pana bêdzie b³ogos³awione, * teraz i na wieki.
Od wschodu a¿ do zachodu
s³oñca * niech bêdzie pochwalone imiê Pana.
Pan jest wywy¿szony ponad
wszystkie ludy, * ponad niebiosa
siêga Jego chwa³a.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze * i w dó³ spo3

Ps.116 [117]

wych.
Pan strze¿e przybyszów, † ochrania sierotê i wdowê, * lecz
wystêpnych kieruje na bezdro¿a.
Pan króluje na wieki, * Bóg
twój, Syjonie, przez pokolenia.
Chwa³a Ojcu.

C

hwalcie Pana, wszystkie
narody, * wys³awiajcie Go,
wszystkie ludy!
Bo potê¿na nad nami Jego
³aska, * a wiernoœæ Pana trwa na
wieki.
Chwa³a Ojcu.

Ps.146 [147A]

C

Ps.145 [146]

hwalcie Pana, bo dobrze jest
œpiewaæ psalmy Bogu, *
s³odko jest Go wys³awiaæ.
Pan buduje Jeruzalem, * gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy z³amanych na duchu
* i przewi¹zuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *
i ka¿dej imiê nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potê¿ny,
* a Jego m¹droœæ niewypowiedziana.
Pan dŸwiga pokornych, * karki grzeszników zgina do ziemi.
Œpiewajcie Panu pieœñ dziêkczynn¹, * Bogu naszemu grajcie
na harfie.
On niebo chmurami os³ania, *
przygotowuje deszcz dla ziemi,
Wzgórza traw¹ pokrywa * i
zio³ami, które s³u¿¹ ludziom.
On byd³u pokarm daje, * pisklêtom kruka to, o co wo³aj¹.
Nie kocha siê w sile rumaka *
ani w potêdze mê¿a.
Upodoba³ sobie tych, którzy

C

hwal, duszo moja, Pana; †
bêdê chwali³ Pana do koñca
mego ¿ycia, * bêdê œpiewa³ mojemu Bogu, dopóki istniejê.
Nie pok³adajcie ufnoœci w
ksi¹¿êtach * ani w cz³owieku,
który zbawiæ nie mo¿e.
Kiedy duch go opuœci, znów
w proch siê obraca * i przepadaj¹
wszystkie jego zamiary.
Szczêœliwy ten, kogo wspiera
Bóg Jakuba, * kto pok³ada
nadziejê w Panu Bogu.
On stworzy³ niebo i ziemiê, i
morze * ze wszystkim, co w nich
istnieje.
On wiary dochowuje na wieki, * uciœnionym sprawiedliwoœæ
wymierza,
Chlebem karmi g³odnych, * wypuszcza na wolnoœæ uwiêzionych.
Pan przywraca wzrok ociemnia³ym, † Pan dŸwiga poni¿onych, * Pan kocha sprawiedli4

czeœæ Mu oddaj¹, * którzy ufaj¹
Jego dobroci.
Chwa³a Ojcu.

s³owo.
On prószy œniegiem jak we³n¹ *
i szron jak popió³ rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy
chleba, * od Jego mrozu œcinaj¹
siê wody.
Posy³a s³owo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki p³yn¹.
Oznajmi³ swoje s³owo Jakubowi, * Izraelowi ustawy swe i
wyroki.
Nie uczyni³ tego dla innych
narodów, * nie oznajmi³ im
swoich wyroków.
Chwa³a Ojcu.
Ant. Niech biodra.

Ps.147

C

hwal, Jeruzalem, Pana, * wys³awiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory
bram twoich * i b³ogos³awi
synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom * i wyborn¹ pszenic¹ ciebie
darzy.
Zsy³a na ziemiê swoje polecenia, * a szybko mknie Jego

1 P 5, 1-4

Czytanie

S

tarszych wiêc, którzy s¹
wœród was, proszê, ja równie¿ starszy, a przy tym œwiadek
Chrystusowych cierpieñ oraz
uczestnik tej chwa³y, która ma siê
objawiæ:
Paœcie stado Bo¿e, które jest
przy was, strzeg¹c go nie pod
przymusem, ale z w³asnej woli,

po Bo¿emu; nie ze wzglêdu na
brudny zysk, ale z oddaniem;
I nie jak ci, którzy ciemiê¿¹
wspólnoty, ale jako ¿ywe przyk³ady dla stada.
Kiedy zaœ objawi siê Najwy¿szy Pasterz, otrzymacie niewiêdn¹cy wieniec chwa³y.

Responsorium I

Bzzvsv sv srÌsbvzbwav }zv fGYv{z 6b%$z bghgzv z vz»zHUv hv{vbvFTv tfb4b#@z{vfgTb$#v{vËdEbÌfRz#@v]ó
Wy jesteœ-cie œwia-

t³em œwia-ta, mówi
5

Pan,

Bzv zdv vzvgbGYv z vSEv z vGYb7b^%bhv{vijbKOb*&^bjvz tÍdv{v z vgHUvz hvz]vz HIzKOz vGYb%$v esbDRv esv{zvzS6z bö
Bzv»z HUb%$bGYv{vS6buÏgbtÍdv{vtÍdbrÌsb3b@!v{vDTb6v{v3b@!bsDRv esv vz]v zvdGYvzhv hv hvz hz {z vz hvz hvzhzbõ
BzvGYv gv{v zgvzv v zv gv vz z gvzvGYv gv{vhv zvtfv vz GYv{v vhz »zhjhv z hvz{zvfvz vgv hJIvzbvhv{õ
Bzvgv GYv gvz {v hvz vtfv GYv{z »z hjhvz hv {v vz v6b%$#@!zvdv zvz vGYv{z vd4svz sv vz]v vdv z]v vzó
Bvvz dGYvz hv{z hzv zhv{vzhv zhv GYvz gv{vzgv z 6b%$#@!zvdvzvGYv{z v v dv d4svz sz]vzHIbKOzGYzesbDRzes}
*Bo przez wytrwa-

sze

³oœæ swo- j¹  O-ca- li- cie du-

wa-

sze. = Dla-tego i Ja przekazu-

jê wam, jak Mnie prze-kaza³ Ojciec mój, kró-lestwo: byœcie je-dli

i pi- li przy sto- le mo- im w kró-

Chwa-³a Ojcu, i Synowi,

i Du-

lestwie mo- im. * Bo.

chowi Œwiê-te- mu. Ocalicie.

Hymn VII

Vvvdvzv v vz vjvzv JIv z vhvz vJIv zlz vÐkIvz vjz}vz gv v z vjv jKOvzv v iÐhv jvz gv v v vzvDRv db]ò
Niech œwiat siê cieszy rado-sny, Niech niebo chwa- ³¹ rozbrzmiewa:

6

Vvzsvz v z vdvz vfvz hv v vzjv 6b%$v GYvzvjv z{v z vzlvz 9b*&z vijvzvygv rdv FTv vz vrdvz vdv}czz
Pochwalny hymn Apo- sto-³om Œpiewa- j¹ ziemia i gwiazdy.
Wy, wieków wszyscy sêdziowie,
Wy, ziemi œwiat³a prawdziwe!
B³agamy proœb¹ serdeczn¹:
Pokornych g³osu s³uchajcie!

Uleczcie dusze s³abn¹ce
I w cnoty œwiête bogaæcie.
By, kiedy Chrystus powróci
Przy koñcu œwiata na s¹dy,
£askawie przyj¹æ nas raczy³
Do wiecznej nieba radoœci.

Zawieraæ nieba podwoje,
Zawarte s³owem otworzyæ
Mo¿ecie - ka¿cie wiêc winnych
Od grzechu zwolniæ ka¿dego.

Niech Ojcu, równie¿ Synowi
I Tobie, Duchu Najœwiêtszy,
Czeœæ bêdzie zawsze, jak by³a,
Przez wieki wieczne bez koñca.
Amen.

Rozkazów waszych s³uchaj¹
Choroba, tak¿e i zdrowie;
Wers:

=: Na ca³ej ziemi powsta³ g³os ich.
+: I na krañcu œwiata s³owa ich.
Do Magnificat Ant.Ia

Xvdvz fv hv v hv hz}z vygz vFTvz vrdv{z ½zHUbKOv kvz{v zvijv ygv HUb^%vzfvzvDRv z vfv{vfv bvfÎjUzô
Xvfv z F7vz vhz v ygvz rdv zvDRgbvbtfz {zvz dvzvfygv FTvz vrdv{z gvz fv z vrdvz fv vz fz vzGYz v hvz{z jzb÷
B³ogos³awie-ni

jesteœcie, gdy was znie-na-wi-dz¹ ludzie

i gdy

od³¹cz¹ was od siebie, gdy zel- ¿¹ was i odrzu-c¹ z pogard¹
7

i-

XvvJIv v7b^%vzb fv{z hvzvhv vz5b$#vz dv{v zdv vDRv fvz vrdvz gz v vz vygv zfvz vDRv fv{z zHIv vbvkz÷
Xzvjz {vygv HUz^%z zFTvz vrdv{vgvzvz vrdv FTv v v zvfv{vhvz vgvz hvz vJIvz vJIb&^%$#z {vhv uhz vtfzb{õ
Xvv zghgzbvz fv }bv v v v hvzvJIvzvkvzvijv vHIv jvzvuhv HUv}v z kvz kvz jvz hz vJIvz 7b^%$v}v b
miê wa- sze ja-ko nie- cne z powodu Sy-na Cz³owieczego: cieszcie

siê i ra- dujcie, bo w owym dniu, nagroda wasza

w nie-bie. Kant. Wielbi dusza mo-ja Pa-na.
Kantyk Maryi

£k 1, 46-55

wielka jest

E i e ó a e.

siê Go boj¹.
Okaza³ moc swego ramienia, *
rozproszy³ pyszni¹cych siê zamys³ami serc swoich.
Str¹ci³ w³adców z tronu, * a
wywy¿szy³ pokornych.
G³odnych nasyci³ dobrami, * a
bogaczy z niczym odprawi³.
Uj¹³ siê za swoim s³ug¹, Izraelem, * pomny na swe mi³osierdzie,
Jak przyobieca³ naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na
wieki.
Chwa³a Ojcu.

W

ielbi dusza moja Pana * i
raduje siê duch mój w
Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrza³ na uni¿enie swojej
S³u¿ebnicy. * Oto bowiem odt¹d
b³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie pokolenia,
Gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³
mi Wszechmocny; * a Jego imiê
jest œwiête.
Jego mi³osierdzie z pokolenia
na pokolenie * nad tymi, którzy
Kyrie eleison. Ojcze nasz. Oracja.

Bz»vHUv ygvzvhv v vzsv{z fGYb%b#z{v4b#@!vzsv}z vHUvz hv vzgv v vhv svz{vzfGYb%b#z{v4b#@!vz svb}c
B³ogo-s³awmy Pa-

nu. Bogu niech bêd¹ dziê8

ki.
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NA JUTRZNIÊ
Wezwanie VI

Ps. 94 [95]

Bzvzfvz fv vzfv vzFTvz zvgv}v tfv GYv v]v v yÎfv vzv GYv tfv gv v gvzv fv }b »bv z gv vz v jz÷
B»zvzjv jv zvjv vz vjv z jvzv jz vzbjv hv {v vz vgv v jvz jv v jvz jvzvjv v v jvzjv jv jv hv bõ
B»v gv zhv gv z vgvbz b fvzvgv{v vhv z vgv v vjvz vjv zjv z jv v jv hv zvgv vzhv z gvz vfv {bvô
B»vz fv gv z hv v v zgv zgv z vgv vz hv bvgv vfv v]z v vfvzfv v]v v gv z jv z vjv v vjv vjv ÷
B»vjvbvhvz {v vzgv vjv bv vz jvzjv v vhv v v vgv zvhv zgv gvzvfv gv {v vzhv gv jv zjv vhz ÷
B»vzgv hv zvgv fv{vzvzv fvzvfv z FTv vz gv vzgv zgv zhv gvz vfvz ]vz v yÎfv vzv GYv v]v vz gv jv÷
Kró-la Wyznawców Pa-na, * PrzyjdŸcie, uwielbiajmy. Ps.PrzyjdŸcie

radoœnie œpiewajmy Panu, wznoœmy okrzyki ku chwa-le Opoki -

naszego zbawienia. Stañmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,

z we-se-lem œpiewajmy Mu pieœni. + Króla. Ps. Bo Pan jest Bogiem

wielkim, wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego rêku g³ê-

biny ziemi, szczy-ty gór do niego na-le-¿¹. * PrzyjdŸcie. Ps. Jego
9

B»zvzjvz vjv z vjv zjv vz vjvz vjvz z jvz jvz jv vzv v jv vhv{vgv z jzbv zjv v zjv z jv jvz jvzvhzbõ
B»vzgvzvhv gvz vfv gv{v vzhv v v gvzvjv vjv zvjv vz jv vjv zjv jv jvz vzjvzvz vjvzvzhz {v zgvz ÷
B»vzjvzv jv vzvz jvzv z jv jv v vzvjvz jvzvjv v vzvjv vhv{z gv vjv z vjv v hv zvgv zv hv zvgvzõ
B»z v gvzvzfv {vbfvz vFTv gv gv vzvgv gv z gv vz hvz vgv{vfvzvgv v gv zgv vz vgv hz vbgv fv ]vbô
B»v vzvfvz fv v]v gvz vjv z vjv z vjvzvjvzvjv z jvzvjv jv zvjv zvjv hv{v v gv v v zjzbv z vjvbv÷
B»v vjv jv vzjv z jv jvz vhv gv v v z vhzv fv z gv{zb hv z vgvz vjvzvjv jv v v zvjvz zvjvzvhv{bõ
B»v vgv v z vjvzvjv jv hv zgvzvhvzvgvzvgvz vzfv{vz fv vzvfv vzvFTv gv v vzgv{vz vgv v gvz vgz õ
w³asnoœci¹ jest morze, które sam stworzy³, i ziemia, któ-r¹ u-le-pi-

³y Jego rêce. PrzyjdŸcie, uwielbiajmy Go padaj¹c na twarze, klêk-

nijmy przed Panem, który nas stworzy³, Albowiem On jest naszym

Bogiem, a my ludem Jego pastwiska

i owcami w Jego rêku.

+ Króla. Ps. Obyœcie dzisiaj us³ysze-li g³os Jego: “Niech nie twar-

dnie-j¹ wasze serca jak w Me- ri-ba, jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie mnie kusi-li wa-si ojcowie, doœwiadcza-li mnie, choæ widzie10

B»vgv z gv hv vz vgv fv ]v v vyÎfv v GYv v]v v v vzgv vzjv v vjv v vjv zjz vjvzvjv jvz jbv÷
B»v jv v z vjv z vjv v z vjv z jv vjvz hv{vgvzvjv z vjv z vjzvzjv v v z jv jv hvzv gzv hvz vgzbvõ
B»z vgvz fvz bgvz{vhv z gvz jv v z vjv vz vjv v jv zhv {v vzgvz jv z v hv gvz vhv v v v v gv fz{ô
B»z fv zvgz vz vgv zgv z gvz v hv gv z zfvz gvzvgv z vhv vzgv zvfv zv]v z v fvzfv]v v v v v gvzjzb÷
B»vjvzvjv jv jvzvjvbzvhv{vjv z hv vgzv hv v z vgvbz fv z gv{vzhv z vgvzvjv jv vjv vjvz vhvz vgzbö
B»vzhv zgv gv vz vfbv{vfv gvz vzvhvz gvzv gvz hv v gv vfv v]v vzv yÎfv v vGYv}xxv
li mo-je dzie-³a. * PrzyjdŸcie. Ps. Przez lat czterdzieœci to pokole-

nie wstrêt we Mnie budzi-³o, i powiedzia³em: “S¹ ludem o sercu

zb³¹kanym i mo-ich dróg nie zna-j¹”. Przeto przysi¹g³em w gniewie,

¿e nie wejd¹ do mo-jej kra-i-ny spoczynku”. + Króla. Ps. Chwa³a

Ojcu, i Synowi, i Duchowi Œwiê-temu: Jak by-³a na pocz¹tku, te-

raz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. * PrzyjdŸcie.

11

Hymn I

Bvhv v gv vhv v z tfv 3z@!v{vgv v vz vgv fv zvgv vzvhvz vhv}vzhv v vkv zvlv v»z 8z&^vzhv{b÷
Bvz»z jv v gvz fv vgv vhv hv v]v vhv zgv v hv v vzvz tfv 3z@!z {z vgv vzgv fv GYv ygzgv fv{bô
Bvzfghgv dv v rdv z vwavzvsv }xxxxxxxxcvvb
Uczcijcie, wierni, dwóch Boga szermierzy, Co w jasnych nie-ba

mieszka-j¹ siedzibach! Obydwóch czcijcie - ozdobê i fi- lar

S³o- wiañskich lu-dów!
Jedna ich mi³oœæ zwi¹za³a, dwóch braci;
I jedna w klasztor powiod³a pobo¿noœæ,
By rychlej ludziom udzieliæ szczêsnego
Zadatku ¿ycia.
Wiêc œwiat³o jasne ze œwi¹tnic niebieskich
Bu³garom, Czechom, Morawom zanosz¹;
Wnet z dzikich ludów prowadz¹ Piotrowi
Gromady liczne.
W korony zdolni nale¿ne zas³ugom,
Ku naszym proœbom i p³aczom siê sk³oñcie!
I stare dary, któreœcie przynieœli,
S³owianom chroñcie!
Szlachetna ziemia, co dziœ was przyzywa,
Niech zawsze czystoœæ swej wiary zachowa;
Jak dawniej by³o, tak zawsze Rzym bêdzie
Zbawienia dawc¹.
Ludzkiego Stwórco narodu i Zbawco,
Co ³askaw dobra udzielasz wszelkiego,
Niech brzmi¹ Ci dziêki, a chwa³a niech bêdzie
Przez ca³¹ wiecznoœæ. Amen.

12

I NOKTURN
1. Antyfona IIIa

Bzvzv esvzgvzvHIvz vkv}v z kv kv kv kv vkvzvkvzvkv kv vkvzvkv z vhv}vz kv ijzvHUvz hv hv GYb}
Szczêœliwy m¹¿, który nie idzie za rad¹ wystêpnych. E i e ó a e.
Ps. 1

je owoc w swoim czasie.
Liœcie jego nie wiêdn¹, * a
wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy: * s¹ jak
plewa, któr¹ wiatr rozmiata.
Przeto nie ostoj¹ siê na s¹dzie
wystêpni * ani grzesznicy w
zgromadzeniu sprawiedliwych.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, * a droga wystêpnych zaginie.
Chwa³a Ojcu.

S

zczêœliwy cz³owiek, * który
nie idzie za rad¹ wystêpnych,
Nie wchodzi na drogê grzeszników * i nie zasiada w gronie
szyderców,
Lecz w Prawie Pañskim upodoba³ sobie * i rozmyœla nad nim
dniem i noc¹.
On jest jak drzewo zasadzone
nad p³yn¹c¹ wod¹, * które wyda-

Bzvzv esv gvzvHIvz vkv}v zjv kv lv v zvkvzvlv v vijv hv{vJIv z vhiÐgvz gv{v gv hv zkv jv v
Bzv hv gv hv{vgv vzvtfv tfv v dvzvdv{vDRv v z vgv z vgv{vztÍdvzfGYvzvrdv sv{vfv z DRv vz vgv bõ
Szczê-œliwy m¹¿, który nad Prawem Pa-na rozmy-œla; wo-la jego

panu-je we dnie i w nocy, a wszystko, co uczy-ni, pomyœlnie
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Bzzvtfv dv dv}v vxxxxxxxxxxcvv
wy-pada.

2. Antyfona Ia

B»z av AWvzvS6jvzvhv v }vzv vz fv z GYv hv}v hv hvzgv fv GYv 5z$#@v}xxxczz
B³ogos³awion. Ps. Dlaczego.

E i e ó a e.

Ps. 2

Wyrok Pañski og³oszê: † On
rzek³ do mnie: "Tyœ jest moim
Synem, * Ja dzisiaj zrodzi³em
Ciebie.
¯¹daj, a dam Ci w dziedzictwo
narody * i krañce ziemi w posiadanie Twoje.
¯elazn¹ rózg¹ bêdziesz nimi
rz¹dzi³, * skruszysz ich jak gliniane naczynie".
A teraz, królowie, zrozumcie, *
nauczcie siê, sêdziowie ziemi:
S³u¿cie Panu z bojaŸni¹, * z
dr¿eniem ca³ujcie Mu stopy,
Bo jeœli gniewem zap³onie,
wejdziecie na drogê zag³ady, †
gdy¿ gniew Jego prêdko wybucha. * Szczêœliwi wszyscy, którzy Mu ufaj¹.
Chwa³a Ojcu

D

laczego siê burz¹ narody, *
czemu ludy ¿ywi¹ daremne
zamys³y?
Buntuj¹ siê królowie ziemi † i
w³adcy wraz z nimi spiskuj¹ *
przeciw Panu i Jego Pomazañcowi:
"Stargajmy ich pêta, * a wiêzy
precz odrzuæmy od siebie!"
Œmieje siê Ten, który mieszka
w niebie, * Pan siê z nich naigrawa,
A potem do nich mówi w gniewie swoim * i w swej zapalczywoœci wzbudza w nich trwogê:
"Oto Ja ustanowi³em swego
Króla * na Syjonie, œwiêtej górze
mojej".
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B»z av AWvzvS6jvzvhv}vzygv vzv hv ghgv{vzdvz vFTvzvdv FTv rdvz vAWv sv{vgvzvgv vhv{vgv fv rdvò
B»z sv z sv vrdvzwav{bvavzvsv fvzv FTv fv fv {vzfvz vfvzvghgv vrdv FTz$#vz sv sv}xcvvb
B³ogos³awion ten œwiê-ty, któ-ry za- u-fa³ Panu: og³asza postano-

wienie Pa-na,

ustanowiony jest na górze œwiê-tej jego.

3. Antyfona VIIIa

BvFTv gv gv v}v v gvzvhv vkv vkv z vkvzvkv}v kv kvzjv kv hv gv}xxxvzb
Ty jesteœ. Ps. Panie, jak¿e wie-lu.

E i e ó a e.

Ps. 3

siê budzê, * poniewa¿ Pan mnie
wspomaga.
I nie ulêknê siê wcale tysiêcy
ludzi, * którzy zewsz¹d na mnie
nastaj¹.
Powstañ, Panie, ocal mnie,
mój Bo¿e! † Bo zdruzgota³eœ
szczêki wszystkich moich wrogów * i po³ama³eœ zêby grzesznikom.
U Pana jest zbawienie. * Nad
Twoim ludem Twe b³ogos³awieñstwo.
Chwa³a Ojcu

P

anie, jak liczni s¹ moi przeœladowcy, * jak wielu przeciw mnie powstaje!
Mnóstwo jest tych, którzy
mówi¹ o mnie: * "Nie znajdzie
on w Bogu zbawienia".
Ty zaœ, Panie, tarcz¹ moj¹
jesteœ i chwa³¹, * Ty moj¹ g³owê
podnosisz.
G³oœno wo³am do Pana, * a
On mi odpowiada ze œwiêtej swej
góry.
K³adê siê, zasypiam i znowu
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BvFTv gv gv}v v hv gv zvrdv fv{vz sv dvzvfv v gv v v hv gv v fv vGYvz vgv{vzkv vkvzbvijbö
Bzvhvzvijvzvygv ygv{vfv gvz vhv vkv zjv {z vkv v vhv tfv v GYv z vhvz vgv}xxc
Ty jesteœ chwa-³¹ mo- j¹, Ty jesteœ dla mnie tarcz¹, Panie: Ty mi g³o-

wê podno-sisz i odpowiadasz ze œwiê-tej twej gó-ry.
Wers:

=: Kap³ani twoi odziej¹ siê w sprawiedliwoœæ.
+: I rozraduj¹ siê twoi œwiêci.
Ojcze nasz.
B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.

: B³ogos³awieñstwem nieustannym niech nas b³ogos³awi Ojciec
Przedwieczny.
+: Amen.
1. Czytanie

Z Pierwszego Listu œw. Paw³a Aposto³a do Tesaloniczan.
1 P 2, 1-8
1.Responsorium VII

VvDUÎv vjv}v jv vjvzvJIb&^v uhbygv{vygv HUv vuhbjKvkjv{vjv hv v vzvjvb blblvbvplboÑjklkv{bö
Dobrze, s³ugo do- bry

i wierny!
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By³eœ w niewie-lu

Cvvfv vjv v v HUb^%bhjUv ygv{vGYv v zvgvzvGYv z gv{vjbuhvz tfv GYb%$#bfvbz rdvz ]bv vghgv {zvgvõ
CvtfbGYvb fv sDRb#b!v{vfbrÌsb DRbGYv tÍdv{vFTb$#@bDRb#@v{vaSEb@!bsv wav ]v z jKOb*&vzÎhYz{vuhbygv{z vhvbö
Vzvhv HUv vhv {v v hvz uÏgz vHUv zHUv{vjklkzijv{z hjhbygv HUv{vzjvz vJIv vz jv{vÐkIb&^zvygv hjkjb{ø
Vvvklkvzvuhv{vjkIvbv7b^%bygv z}v vJjkjv }v xxxxxxczz
rzeczach wier-

ra- doœci

ny, nad wie-loma ciê posta-

Pa-

na

twe-

ta-lentów przeka-za-³eœ mi ,

zys-ka-

³em.

o-

wiê: * WejdŸ do

go!= Pa- nie,

to drugie piêæ ta-

piêæ

len-tów

* WejdŸ.

B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Jednorodzony Bo¿y Syn niech nas b³ogos³awi i wsparcia godnymi
uczyni. +: Amen.
2. Czytanie

Z Pierwszego Listu œw. Paw³a Aposto³a do Tesaloniczan.
1 P 2, 9-12
2. Responsorium I

Bzz»zS6jv hv}vz hvzvygvzvtfv{z»gHIv 8z&^zuhz vGYzJIz&^zjvz uhv{vfv v fGYv vygv tÍdv{vgv v 4z#@!zvz ò
Prawy wy-roœnie

jak li-

li17

ja

i * zakwitnie na wiecz-

BzzSRzbFTv fv {v v FfgfzrÌsz{zFvgTz$#v{vesv SEzÌfRz#@v]v v hv hv vygzygvz tfv{v zyÎfv GYv{z»z hjhvzbö
Bvz hv {v v v vztfvz vGYv zvhv z {vzhv z ÎHvhgv{vtfvz fGYv{vz6z%$#vzGYv tfv]v vfGYv zygv tÍdv}vz
Pa- nem. =: Zasadzo- ny w domu Pañ-

noœæ przed

skim, w przedsionkach domu

Bo-ga na- szego. * Zakwitnie.

B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: £aska Ducha Œwiêtego niech uczyni umys³y i serca nasze godnymi
oœwiecenia. +: Amen.
3. Czytanie

Z Pierwszego Listu œw. Paw³a Aposto³a do Tesaloniczan.
1 P 2, 13. 19-20
3. Responsorium I

Bzvsv v v vsvzsrÌszwaz}vzfGYz%$zghgz»zHUvzhv v{v z fGYvz HUvz hv{vhvz6z%z#vzFTv vzgv{vFTv vzbvDRz#@zesz{ò
Bzv av av av fGYvzvgvzvgv{v z GYv vgv vgv{vtf vz vGYv rdzsrÌszwazv]vz sv z av z vsv {vz sv FTv fv{vô
BzvrÌsv v fvzvfGYv 6z%$#zfgTv tfv{vzfGYz »z HUv v z vhv ygztÍdv{vz gv vfGYz v 4z#@vz sz{z 4z@!zsdsv{vñ
Ten Œwiêty

go-

dzien w pamiêci zapi- saæ siê ludzkiej,

który do ra-doœci przechodzi Anio-³ów:

pielgrzymowa-

* Albowiem do tego

nia sa-mym cia-³em przeznaczo- ny,
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BzvaSRv 4z#@z {vsv vrdv vwaËFTvzvrdzFTztfv z]v z vhv v v6z%$z {z GYz%$zgvzvsz {z 4z@!zsdsv{vFTv zvrdvz ô
BzvFTztfv{vÎhYz%$z SEz@!z{zAWzFTz$#@z{zdFTv 5z$#z{zÍGvGYvzwavz szdfRv esvz ]v v vzhvzvhv vzbvÎHvhgztfb{õ
BzzvgvzvyÎfv{vGYv»z GYv hjhvz hv v{vztfvzGYvz vhv{vhv ygz{z»zHIzijvz hv gv{z yÎfv GYv vGYv»z hjhv{vhv ö
Bzvzvhv hv ygzÎhYv{zvtÍdvzvFTv tÍdzrÌsz{z4z@!z SEv ]vzsvzvz av z vsv ]v v v zhv ygzygztfz {z yÎfv zGYv{bõ
BzvGYv hz »z hjhv hv{vhvz vygzÎhYv tÍdvzvFTv{v zvgvzvtÍdzrÌsz vsz{z4z@!z SEvz]v z vhv v v6z%$z }xzb
my-œl¹

zny

i pragnie- niem

ju¿

przy-

 Do swej wiecz- nej

wró-co-

cia-³a doskona- ³oœæ, ta-lenty jemu

dwo-jone

przy-no-si.

ny. =: Zdobywszy

od Pana powierzo-ne

* Albowiem. Chwa-³a

i Sy-no-wi, i Du- cho-wi Œwiê-te- mu.
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ojczy-

 Do swej.

po-

Ojcu

II NOKTURN
4. Antyfona II

XvDRvzvygvz vfv v}v v vdvzvfv zvhv vz vhv z hv}v hv hvz hv gv dv fv}xxvzbv vb
Wys³uchaj. Ps. Kiedy Ciê wzywam. E i e ó a e.
Ps. 4

rozwa¿cie na swych ³o¿ach i zamilknijcie!
Z³ó¿cie nale¿ne ofiary † i miejcie w Panu nadziejê! * Wielu powiada: Któ¿ nam uka¿e szczêœcie?
Wznieœ ponad nami, o Panie *,
œwiat³oœæ Twojego oblicza!
Wla³eœ w moje serce wiêcej
radoœci * ni¿ w czasie obfitego
zbioru pszenicy i m³odego wina.
Gdy siê po³o¿ê, * zasypiam
spokojnie,
Bo tylko Ty, Panie, * pozwalasz mi mieszkaæ bezpiecznie.
Chwa³a Ojcu.

K

iedy Ciê wzywam, odpowiedz mi, Bo¿e, co sprawiedliwoœæ mi wymierzasz. * Tyœ
mnie wydŸwign¹³ z utrapienia
Zmi³uj siê nade mn¹ * i wys³uchaj moj¹ modlitwê!
Mê¿owie, dok¹d chwa³a moja
bêdzie w pogardzie? * Czemu
kochacie marnoœæ i szukacie
k³amstwa?
Wiedzcie, ¿e Pan mi okazuje
cudownie sw¹ ³askê, * Pan mnie
wys³uchuje, ilekroæ Go wzywam.
Zadr¿yjcie i nie grzeszcie, *

XzvDRvzvygvz vfv}vz DRv ygv z hv gv fv vgv fv z vfv dv{vz HIvzvjv vzvkv uhvzvjvz vuhv{vhv zhvbô
Xzzvfv v gv v rdv v fv zvghgv fv v zvfv}xxxxxxxz
Wys³uchaj Panie wo³ania s³ugi swego: Panie, wys³uchaj go i po-

zwól mu mieszkaæ bezpiecznie.
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5. Antyfona VIIIa

Bzvgv v z vgv ztfvz vGYv }vz gv z hv v v kv zkv v zkv kv lv kv}v zkv kvzjv kv hv gv}cv
Niech siê ciesz¹ Ps. Us³ysz, Panie, moje s³owa.
Ps. 5

E i e ó a e.

W swej sprawiedliwoœci prowadŸ mnie, Panie, † na przekór
moim wrogom, * wyrównaj przede mn¹ Twoj¹ drogê.
W ich ustach nie ma szczeroœci, * ich serce knuje zasadzki;
Gard³o ich jest grobem otwartym, * a jêzyki mówi¹ pochlebstwa.
Ale wszyscy, którzy uciekaj¹
siê do Ciebie, * niech siê ciesz¹ i
raduj¹ na zawsze.
[***]
Os³aniaj ich, niech siê Tob¹
wesel¹ * wszyscy, którzy mi³uj¹
Twe imiê.
Bo Ty, Panie, pob³ogos³awisz
sprawiedliwemu, * ³ask¹ okryjesz
go jak tarcz¹.
Chwa³a Ojcu.

U

s³ysz, Us³ysz, Panie, moje
s³owa, * zwa¿ na moje jêki.
Wytê¿ s³uch na g³os mojej
modlitwy, * Królu mój i Bo¿e.
Albowiem Ciebie b³agam,
Panie, † i s³yszysz mój g³os od
rana, * rano przedstawiam Ci
proœby i czekam.
Bo Ty nie jesteœ Bogiem, któremu mi³a nieprawoœæ, † z³y nie
mo¿e przebywaæ u Ciebie, * nie
ostoj¹ siê przed Tob¹ nieprawi.
Nienawidzisz wszystkich, którzy z³o czyni¹. † Zgubê zsy³asz na
ka¿dego, kto k³amie. * Pan brzydzi siê cz³owiekiem podstêpnym i
krwawym.
Ja zaœ dziêki obfitoœci Twojej
³aski * wejdê do Twojego domu,
Upadnê przed œwiêtym przybytkiem Twoim * przejêty Tw¹
bojaŸni¹.

Bzvgv v z vgv ztfvz vGYv}vz zhvz vgv{v hvz vHIv z kv z kvz vijvz hvz kvzvgz vFTvz gz {vgvz vG8v bz kvz bj{÷
Niech siê ciesz¹ wszyscy, którzy siê do Ciebie uciekaj¹, bo Ty, Panie
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Bzzjv v zkv v z hv HIv ijv hv vzvgv z vhvzvgv ygv fz{z hvz kv vhv vzvijzvygv fv{z GYv vuhv z g}
bêdziesz b³ogos³awi³ sprawiedliwemu, otoczysz go ³ask¹, jak tarcz¹.
6. Antyfona Ib

Bz»vS6zjv hv hv}vzv v zhv v vzhv gv }v hv hv gv fv GYv gv}xxxxvv
O Panie. Ps. Nasz Bo¿e †. E i e ó a e.
Ps. 8

czy, ¿e troszczysz siê o niego?
Uczyni³eœ go niewiele mniejszym od anio³ów, * uwieñczy³eœ
go czci¹ i chwa³¹.
Obdarzy³eœ go w³adz¹ nad
dzie³ami r¹k Twoich, * wszystko
z³o¿y³eœ pod jego stopy:
Owce i byd³o wszelakie, * i
dzikie zwierzêta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, * wszystko, co szlaki mórz
przemierza.
O Panie, nasz Panie, * jak przedziwne jest Twoje imiê na ca³ej
ziemi!
Chwa³a Ojcu.

O

Panie, nasz Panie, † jak
przedziwne jest Twoje imiê
na ca³ej ziemi! * Tyœ swój majestat wyniós³ nad niebiosa.
Sprawi³eœ, ¿e na przekór Twoim przeciwnikom † usta dzieci i
niemowl¹t oddaj¹ Ci chwa³ê, *
aby poskromiæ nieprzyjaciela i
wroga.
Gdy patrzê na Twe niebo, dzie³o palców Twoich, * na ksiê¿yc i
gwiazdy, któreœ Ty utwierdzi³:
Czym jest cz³owiek, ¿e o nim
pamiêtasz, * czym syn cz³owie-

Bz»vS6zjv hv hv}vzHIv v zvhv ygzHUz^%v{vgv v v fv zGYv v gv{vGYvzvrdv v zsv sv{vzsv v v FTv ô
O Panie, nasz Panie,

jak przedziwne imiê Two-je po wszy-
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Bzv vrdv vsvzvsv{vSRv v v gv hv v zvtfvz fv{vfv zvgv v z hv tfv vGYvzvgv v FTv fv{vfvzvfv ô
Bzvfv z dv z sv vdv v sv z avz{vacczsv fzFTv fv{v6z%$#vz vFTz$#v sv }xxxb
stkiej ziemi! bo czci¹ i chwa- ³¹ uwieñczy-³eœ s³ugê twego

darzy-³eœ go w³adz¹ nad dzie-³a-mi r¹k Two-

i ob-

ich.

Wers:

=: Kap³ani twoi odziej¹ siê w sprawiedliwoœæ.
+: I rozraduj¹ siê twoi œwiêci.
Ojcze nasz.
B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Bóg Ojciec Wszechmog¹cy niech bêdzie dla nas ³askawy i mi³osierny. +: Amen.
4. Czytanie

Z Encykliki Papie¿a Leona XIII
i
4. Responsorium I

Xzvfv z vDRvzvfv}vz fyÎfzrdv{vzygvzvHUvzvjv vF7z^%z#zfv{vzFTzÎhYv tfv z]vzDRv bvhJIv uhv{zvHUz^%$zh{ó
XzvdfyÎfz{zhj8hzuÏgz{zhjkjv ygv DRv{v v zFTzÎhYv tfv ]v v z kvz vkzv ÐKvkjzuhv{vzjv vzJIv jv{v÷
Uwielbi³ go

przed obliczem

ko-

ro-nê chwa-

kró- lów, * I w³o¿y³ mu

³y. =: Wyznaczy³
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dla niego

Bvvzgv vgv vzvyÎfv{»zghjhvzvhv{vtfvzvGYv zvhv z hv ygv HUv zhv zvÎHvhgv{v v vz GYz%$#zGYv tfbv]ñ
Bvvz DRv vhJIv uhv}xxxxxxxxxxcvv
dziedzictwo wieczne, i bêdzie b³ogos³awi³ mu

w chwa-

le.

* I w³o¿y³.
B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Do szczêœcia rajskiego niech nas przywiedzie mi³osierdzie
Chrystusa. +: Amen.
5. Czytanie

Z Encykliki Papie¿a Leona XIII
ij
5. Responsorium II

XzvavzvDTvzvfvz vfv}vz FYvzvÎhYz $#v{vfv v vfv hv vGYz%$#zFTv FYzuÏgzygv{z fGYz%$ztfv{vz hzHUvzhvz hz b{ö
Xzv zhJIz&^%z6z%$zgvz tfv{v fGYz%$#vz fv zvygzhjhv{v6z%$z5z$#z ]vzdv v z vFYvz vyÎfv{vÎ6TzvDRzyÎfghg{ó
Xzdv FYvzvhv hv GYzj8Uz^%z{vFTzÎhYz%$v ]v z DRzhzHUvz hv{vjkjv hjhv{v vygvz h7Yv{vfghgvztfz {ô
Umi-³owa³ go Pan,

chwa-

³y przy-

uko-ronowa³

go.

i przy- ozdo-

odzia³

go.

bi³

go:

w tu-nikê

* I w bramach ra- ju

=: U-bra³ go Pan w puklerz wia- ry
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Xzzfv vzvzfvzvfGYz%$#vz fvzvygzhjhv{v6z%$z5z$#z ]vz dv v z vFYvz vyÎfv}xxxxzz
i przy- oz- do-bi³

go.

* I w bramach.

B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Niech Bóg rozpali ogieñ swojej mi³oœci w naszych sercach.
+: Amen.
6. Czytanie

Z Encykliki Papie¿a Leona XIII
iij
6. Responsorium II

Xzv vfz4z#z!zD$v fv}v zFTvzvHUvzv7z^%$v{vDTv vyÎfv DRv fv{v z vzfvzvz4z#z!zvzDRv{vz FTzHUz 7z^%$z {z g6fvzó
XzzDRv v fv{v fvzvF8vz vz8z&^%$z{zgHUv ygv{vfv DRvzvfvzvD6v{vHUz^%$ztfv fv ]v vrdzFYz gHUv{vJIvzvHUvb÷
Xzv zuhv gHUv{vz7z^z$vz5z$#v]v v gv vtfvzvgv h7gz6z%$#zfvzfv{vzygzvzhjhv tfz {z GYz%$ztfv DRv ]vô
Xzvz FTv v vztfzfvzdz {z fGYv tfv fv{vzygv HUv vGYv vtfv fv{vGYzJIv 7z^%z{vGUvz vygvz ÍGvgfvz rdv{zbõ
Œwiê-

ci

Cy-ry-lu

znawcy, wys³uchaj-

i Me- tody, Chrystu- sa Wy-

cie b³aga-j¹-ce s³u-

gniêcie nie- ba  Waszej poda-

gi: * Co

j¹ ³aska- wo-

osi¹-

œci.

=: O, œwiê- ci Pa-tro-ni, z³o-te promienie Pañskiej ³aska-wo- œci,
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Xvz tfv v v v FYv gHUv{vzghgfv{vfzv FTvzvtfvzvDRv {v vgHUv 7z^%v ygv FTv{vzgv vtfzfv DRv z]v z vô
Xvz rdzFYz gHUv]zv vz fgfzfvzDRzGYv{vtfvzvfv{vygzHUv{vGYv tfv fv{vFTzHUv{vjv z 7z^%z{z7z^%zvzÍGvgfzfzb{ó
XvzvdvzvDRvzvfv zv]v zv gv vtfvzv}xxxxxxxxvvzb
westchnienia s³ug

* Co.

Chwa-

³a

u-ni-¿o-nych wys³u- chajcie ³aska-wie.

Ojcu

i

Syno-wi, i Ducho-

Œwiê-temu.  Waszej.
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III NOKTURN
7. Antyfona VIIIa

BvfGYvzvgv}vz v v zgzv hv v kv v vkv kv zkv}v kv kv jv kv hv gv}xxxvzb
Panie. Ps. Kto bêdzie przebywa³.
Ps. 14 [15]

K

to bêdzie przebywa³ w
Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twojej œwiêtej
górze?
Ten, który postêpuje bez
skazy, * dzia³a sprawiedliwie, a
mówi prawdê w swoim sercu
I nie rzuca oszczerstw swym
jêzykiem; * ten, który nie czyni
bliŸniemu nic z³ego i nie ubli¿a
swemu s¹siadowi;

E i e ó a e.
Kto z³oczyñcê uwa¿a za godnego wzgardy, * a szanuje tych,
co siê boj¹ Pana;
Ten, kto dotrzymuje przysiêgi, * choæby z uszczerbkiem dla
siebie;
Ten, kto nie daje swoich pieniêdzy na lichwê * i nie da siê
przekupiæ przeciw niewinnemu.
Kto tak postêpuje, * nigdy siê
nie zachwieje.
Chwa³a Ojcu.

BvfGYvzvgv}vz hv gvz v z hvzvgv{vgv z vgv zvrdv fvz{v v z sv dvz vfv v GYv hvz{v zvkvzvijv hz
Bvvz ijv ygzv HUvzvygv{vgvzvrdv v fv{vzsvzvdv vfv v GYv v v gvzvgv}xxxvvz
Panie, two- i Œwiê-ci zamieszka-j¹ w przybytku two-im: czy-ni- li

sprawie-dliwie, odpoczn¹ na górze twej œwiê-tej.

8. Ant. VIIIa

BvfvzvFTvzvgv}vzv vzgv z hv v zkv vz kv vkv kv kv}vz kv kv jv kv hv gv}xxczz
¯ywo-ta. Ps. Panie, król siê wese-li.
Ps. 20 [21]

P

anie, król siê weseli z Twojej
potêgi * i z Twej pomocy tak
bardzo siê cieszy.
Spe³ni³eœ pragnienie jego
serca * i nie odmówi³eœ b³aganiom warg jego.
Bo pomyœlne b³ogos³awieñstwo wczeœniej nañ zes³a³eœ, *
szczeroz³ot¹ koronê w³o¿y³eœ mu
na g³owê.
Prosi³ Ciebie o ¿ycie, * Ty go
obdarzy³eœ d³ugimi dniami na
wieki i na zawsze.

E i e ó a e.
Wielka jest jego chwa³a dziêki
Twej pomocy, * ozdobi³eœ go dostojeñstwem i blaskiem.
Gdy¿ b³ogos³awieñstwem
uczyni³eœ go na wieki, * nape³ni³eœ go radoœci¹ Twojej obecnoœci.
Król bowiem w Panu pok³ada
nadziejê * i nie zachwieje siê z
³aski Najwy¿szego.
[***]
Powstañ, Panie, w swojej
potêdze, * bêdziemy œpiewaæ i
s³awiæ moc Twoj¹.
Chwa³a Ojcu.

BvfvzvFTvzvgv}vzhvzvgvzvkvz vijvzvhv{vijv ygzv HUv z vygvz vFTv vgv{v v zgijv KOv{vjzv zvkzv hz
Bvzgv vygv fv{zvfv gv HUv ijzv ygv vFTv gv{v z gv rdv fv{vzsvz v DRvzvgv GYv gz v FTv hv hv{
Bvv8z&^vzvJIvzvokvz vhvzv gv gv}xxxxxxxxcvvzb
¯ywo-ta pro-si³ u ciebie i da- ³eœ mu, Panie: chwa- ³ê i wielk¹

ozdo-bê na-³o¿y-³eœ na niego: w³o¿y- ³eœ na g³owê jego ko-ronê

z ka-mienia drogiego.

9. Ant. VIIb

Vvdv{vzvdygzv HUz}vz v v hv z HUv jv jvz jz vjv}v jv jv kv jv hv tfv}xxcc
Ten weŸmie. Ps. Do Pana nale¿y.

E i e ó a e.

Ps. 23 [24]

szukaj¹, * którzy szukaj¹ oblicza
Boga Jakuba.
Bramy, podnieœcie swe szczyty, † unieœcie siê, odwieczne podwoje, * aby móg³ wkroczyæ Król
chwa³y!
"Któ¿ jest tym Królem chwa³y?" † Pan dzielny i potê¿ny, *
Pan potê¿ny w boju.
Bramy, podnieœcie swe szczyty, † unieœcie siê, odwieczne
podwoje, * aby móg³ wkroczyæ
Król chwa³y!
“Któ¿ jest tym Królem chwa³y?" * Pan Zastêpów, On jest
Królem chwa³y.
Chwa³a Ojcu.

D

o Pana nale¿y ziemia i
wszystko, co j¹ nape³nia, *
œwiat ca³y i jego mieszkañcy.
Albowiem On go na morzach
osadzi³ * i utwierdzi³ ponad rzekami.
Kto wst¹pi na górê Pana, * kto
stanie w Jego œwiêtym miejscu?
Cz³owiek r¹k nieskalanych i
czystego serca, † którego dusza
nie lgnê³a do marnoœci * i nie
przysiêga³ k³amliwie.
On otrzyma b³ogos³awieñstwo od Pana, * i zap³atê od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go

Vvdv{vzvdygzv HUz}vz hv jv kv z vLPv v v lv kv vHIvzvjv{vjz v kv jvz vyg v vz vfv gv v rdv dz{
Vvz fv zdv SEvzvDRv vzvsv sv{vzdv zdv dv v zsv fv HUv ygzhjhv{vfv fv hv gv vzv dv dv}cvv
Ten weŸmie b³ogos³awieñstwo od Pana: i mi-³osierdzie od Bo-ga

zbawicie-la swego. Bo to jest pokolenie

szuka-j¹cych Pana.

Wers:

=: Kap³ani twoi odziej¹ siê w sprawiedliwoœæ.
+: I rozraduj¹ siê twoi œwiêci.
Ojcze nasz.
B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Niech s³owa Ewangelii bêd¹ nam os³on¹ i zbawieniem.
+: Amen.
S³owa œwiêtej Ewangelii wed³ug £ukasza
£k 10, 1-10
7. Czytanie

Z Listu Apostolskiego Egregiae virtutis Papie¿a Jana Paw³a II
i
7. Responsorium VII

VvdFYz%$hv dfdz}vzdv z vdv vdygv{vHUv vz vJIz ^%v hjhzjkjz {vJIv jv vJIz&z%zHUv{vhvzvHUv 7z^%z6z%$#
VvvzDRz Îövfdzesv{vDRv v v 6z%$zGYz%$vzdFTz$#zfv rdv{zvD7vzvjv vijv 8z&^zuhv{vjz v jokv{vzLPz(*&z
VvzÏ7uz ijzjvzghgv ]v v z hvzvGYzJIvz vjv{vzJIz&z%zvHUv{vzhj8hzygzvDRzyÎdzrdzesz {vsz v SRhzHUvzhv{z gHUz^%$zb
Pra-

nie

wy,

jak palma

rozmno-

rozkwi-tnie:

¿y

jako Cedr

siê. Za-sadzo-ny

skim, * W ogrodzie do-mu Bo-

ga

na Liba-

w domu

Pañ-

nasze-go roz-

VvGYz%$v{vdFTz$#zfv rdv ]v v jKOz*&^z vGYv{vuhz ygv{vhz v hvz vHUv zv hv{v zvuÏgv HUv{vjklkv ijzb{ö
Vvvhjhzygv{vhv vz HUv zjv z jv v zjv jv{v z jkjv{vzjvzvz vÐkIz&^vzygv{vhjkjz {z KOz*&^z {vjkIvzb÷
Vvv7z^%z ygv ]v v z hvzvGYzJIvz vjv}xxxxxxxxcv
kwi- tnie. =: S³a- wa

i

sprawiedliwoœæ jego trwa

ków.

i bo-gactwa w domu je- go,

na wie-

ki wie-

* W ogrodzie.

B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Niech wspomo¿enie boskie zawsze spoczywa na nas.
+: Amen.
8. Czytanie

Z Listu Apostolskiego Egregiae virtutis Papie¿a Jana Paw³a II
ij
8. Responsorium II

Xvfb4b#b!vz DRv z fz}vzygv fz {v5b$#bvbfv{v FTbHUb7b^%$z{z 5b#b!z dvzDRvz fv{vfv F8v z8b&^z{JIvz 8b&^%${ô
XvfzvF7vz jv jv{v zuhv JIz&^%zDRv fg6fvz fv v z]vz fv zvfb4b#b!z{vDRv FvHUb^%$z ghgz{z DRvzb vfg6fv{zô
Niech biodra wasze bê- d¹ prze-

gore-j¹ce w rê-kach wa- szych: * A wy

pasane, i pocho- dnie

podo- bni ludziom

Xvvz iÐhvz vijvz Ígyv zDTbyÎfvz{vzfÎ6fbvzbrdz{vHUbuhbJIz v8b&^%$z{vfvzygv z vFTb$#vz dvz{zvzDRv fÎ6fvzbrdv{zó
Xvzv dFYv HUbuhv hvz{z½zHIb9b*b^z{z7b^b$bzD6byÎfvø]BzHIb9b*&^z{z ygbtfz{z tfbGYz {vzwazvzvSEbÌfRvz esvbvz]vò
Bvv v v vS6zv GYvz v5b$#v{vzGYv hvz{vzHIv kv zvijvz{z vzGYz z »zhjhzvzhvz{vztfv ghgv{vzHUvzvhv hvzb{vö
Xzzvhbygv z rdvz{bv z DRvz vfv z vfg6fv fv z ]vzfv zvfb4b#b!z }xxxxxvb
cze- ka- j¹- cym na pa-

z we-se-

na swe- go, kiedy- by

la

= Czuwajcie¿

powró-

ci³.

tedy: albowiem nie wie-cie któ- rej godziny

wasz Pan przy-bêdzie.

* A wy.

B³ogos³awieñstwo:

=: Pob³ogos³aw mnie, ojcze.
: Do spo³ecznoœci mieszkañców niebieskich, niech nas zaprowadzi
Król Anielski. +: Amen.
9. Czytanie

Z Listu Apostolskiego Egregiae virtutis Papie¿a Jana Paw³a II
iij
9.Responsorium II

Vvvav vzvzvDRv z vfz}vzyÎfbhb6b$#btÍdbFTvz fv{vzhbhJIb&^z uhb6b$#z{zFYbhbuÏfvzfv {v zFYbguhbg6fzrd¹b5b$#{ó
Na wszystkê zie-

miê wy-

szed³ g³os

VvzeszbÌfRz rÌsbzDRz {vhb6b$#bFYbuhbhbfgfvz]vzhbhvz hvzvhijv viÐhbvuÏgv{vfzv F7v uÎfz{zJIv bvzÎ6ybGYb$#bf{bò
VzvsDRb6b%$bgvzdv{z fyÎfbHUz {z HUb8b&^%$bg6fvz]v vz vDRbvz bhbHUv hv{vhv vhv vhv JIvzjv{vz vzygvz h7Yz{ô
Vzvbfghgzvtfvz{vzfv z v DRv fvz{vzfvzv FTv fvz{vzfv vfGYb%$#vzfvz fvz{vygvz vhjhvzv6b%$bgv rdv v]ö
Vzzhbhvz hv]vzv z vDRbhbHUvz hv{vzygvz HUv{z GYv z fvzbfghgzvtfv{z fv z fv z fGYb%$#vz fygbhjhv{zv6b%$bvzgz b ô
Vzvrdv ]vz hbhvz hvz}xxxxxxxxxcvvcv
ich:

s³o-

* I na koñczyny

wa

Bo- ¿¹,

ich.

= Niebio- sa rozpowiadaj¹ chwa-³ê

a dzie-³a r¹k jego

* I na. Chwa- ³a Ojcu

mu. * I na.

okrêgu ziemie

oznaj- mu-je

i Syno- wi,

utwierdze-

i Ducho-

wi

nie.

Œwiê- te-

C

iebie Boga wys³awiamy,
Tobie Panu wieczna chwa³a,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia ca³a.
Tobie wszyscy Anio³owie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
Œl¹ wieczystej pieœni g³osy.
Œwiêty, Œwiêty, nad Œwiêtymi,
Bóg Zastêpów, Król ³askawy,
Pe³ne niebo z krêgiem ziemi,
Majestatu Twojej s³awy.
Aposto³ów Tobie rzesza,
Chór Proroków pe³en chwa³y,
Tobie ho³dy nieœæ poœpiesza
Mêczenników orszak bia³y.
Ciebie poprzez okr¹g ziemi,
Z g³êbi serca ile zdo³a,
G³osy ludów zgodzonymi,
Wielbi œwiêta pieœñ Koœcio³a.
Niezmierzonej Ojca chwa³y,
Syna S³owo wiekuiste,
Z Duchem wszechœwiat wielbi ca³y,
Królem chwa³y Tyœ, o Chryste.
Tyœ Rodzica Syn z wiek wieka,
By œwiat zbawiæ swoim zgonem,
Przyoblók³szy siê w cz³owieka,
Nie wzgardzi³eœ Panny ³onem.

Tyœ pokruszy³ œmierci wrota;
Star³ jej oœcieñ w mêki dobie
I rajskiego kraj ¿ywota,
Otworzy³eœ wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi tr¹ba sroga,
Przyjdziesz s¹dziæ ludzkie czyny.
Prosim s³udzy ³ask niegodni,
Wspomó¿, obmyj grzech co plami,
Gdyœ odkupi³ nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.
Ze Œwiêtymi w blaskach mocy,
Wiecznej chwa³y zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
B³ogos³aw dziedzictwo swoje.
Rz¹dŸ je, broñ po wszystkie lata,
ProwadŸ w niebios b³ogie bramy,
My w dzieñ ka¿dy, W³adco œwiata,
Imiê Twoje wys³awiamy.
Po wiek wieków nie ustanie,
Pieœni, co s³awi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw sw¹ litoœæ w ¿yciu ca³ym
Tym, co ¿ebrz¹ Twej opieki:
W Tobie Panie zaufa³em,
Nie zawstydzê siê na wieki

Xvv z hv v vz vhv zfv}vz vhv v hv zvhv v v hv vfv z }v vzvhv vz vhvz vhv}xxzz
: Pan z wami. +: I z duchem two- im. : Módlmy siê.

Oracja

B

o¿e, Ty przez œwiêtych
braci, Cyryla i Metodego,
doprowadzi³eœ narody s³owiañskie do œwiat³a Ewangelii, †
otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego s³owa * i uczyñ z

nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, † który z Tob¹
¿yje i króluje w jednoœci Ducha
Œwiêtego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

: Pan z wami. +: I z duchem twoim.

Bz»vHUv ygvzvhv v vzsv{z fGYb%b#z{v4b#@!vzsv}z vHUvz hv vzgv v vhv svz{vzfGYb%b#z{v4b#@!vz svb}c
B³ogo-s³awmy Pa-

nu. Bogu niech bêd¹ dziê-

ki.

PROCESSIO IN FINE OFFICII
Ant. I

BzhbÎhYvzsv}vzhbygvz4b#@z{zdfgfv esv{z vav sv{z vfv gv fv GYv sDRb#@!vz sv]vzhbÎhYvzsv{zvhbygbõ
Bz4b#@z{zdfgfzvesv{z av v sv{z zfv vzÍGvGYz{vsDRb#@!vz sv]vsF%v vhv{vgvz vtfbGYvzdz {vgv z bfvzËDtzb{ñ
Bzav svzfvzv3b@!vzsv]vsF%v z hv{vkvz vgv 6b%$#bgvzhv {zvsvz vfv zgv{vsv v4b#@vz av{vsv zvÊSrv{õ
Sal- ve Re- gi-

cé-

do

na, Ma-ter mi-se-ricórdi-

et spes nostra

sal-

æ. Vi-

ta, dul-

ve. Ad te clamá-mus éxsules

fi-li- i He-væ. Ad te suspi-rá- mus, geméntes, et flen-tes in hac

BzGYv vgvzvrdv FTv {zv4b#@!vzsv]vfgvzfz vG^vzvhv{vkv vgv 6b%$vzesvz gv zvhv{z lv lv{vijbk9hvh{ù
Bbz lv kv ygv fz{»zghjhbygv vygz {vSEv fv 3b@!v{vAWv v fvz{zvtfbGYvzsDRb#@!vzsv]vsvzvZv AWv {v az ò
Bvbz SEv 4b#@vzav {vz vgvzvrdvz{zvsv z vgvz v4b#@!vzsv{z»zS6b7v hvz{v6b%$vzvgvz{vsv fv rdv wav{v ó
lacrymá-rum val- le. E-ia ergo advocá- ta nostra illos tu-

mi-se-ri-cór-

des ócu-los

nedí- ctum fructum ventris tu-

ad nos con-vér-

os

te. Et Iesum, be-

i, no- bis post hoc e-xí-li- um

