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WproWadzenie

Niech będzie uwielbiony Bóg bogaty w miłosierdzie, który natchnął 
Świętego Jana Pawła II do zaproszenia ludzi młodych na coroczne spo-
tkania z Chrystusem w Jego Kościele. Niech będzie uwielbiony Ojciec 
Niebieski, którego miłosierne oblicze objawia nam Jego Syn, Jezus 
Chrystus, i który w Duchu Świętym rozlewa dary swego miłosierdzia na 
Kościół i świat.

Wielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego również za tegoroczne 
spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które wła-
śnie się rozpoczyna. Chociaż zewnętrznie podobne jest do innych wiel-
kich spotkań i festiwali, tak popularnych dzisiaj wsród ludzi młodych, 
to jednak jego prawdziwy sens i znaczenie odkryjemy dopiero wtedy, 
gdy zagłębimy się w duchowe przeżycia, które ono niesie. Inspiruje nas 
entuzjazm młodych, którzy towarzyszą Jezusowi w czasie Jego wjazdu 
do Jerozolimy (Mt 21,8n.; Mk 11,8–10; Łk 19,36–38; J 12,12–15), oraz 
Jego spotkanie z bogatym młodzieńcem (Mt 19,16–22; Mk 10,17–22; Łk 
18,15nn.). Wsłuchujemy się w nauczanie Ojca Świętego Franciszka, któ-
ry jako główny temat refleksji i modlitwy wybrał słowa: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Chociaż wszystkie przeżycia tych szczególnych dni mają duże znacze-
nie: rozmowy i spotkania, poznawanie siebie nawzajem, nawiązywanie 
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kontaktów i okazywana życzliwość, wydarzenia kulturalne i katechezy 
– to jednak w centrum pozostanie dla nas zgromadzenie modlitewne, 
a przede wszystkim celebracja Eucharystii. Tutaj spotykamy się wszyscy 
razem, angażując siły ducha oraz ciała, bo tu Zbawiciel objawia nam sie-
bie najpełniej.

Pomocą w celebracjach będzie dla nas ten modlitewnik. Zawiera on 
modlitwy i śpiewy, teksty biblijne i liturgiczne. Niosą one bogactwo 
wiary Kościoła, którą odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach. 
Tekstami tymi modlą się wszyscy, bo w Chrystusie wszyscy stanowimy 
jedno. Te formuły pozwalają nam włączyć się w Jego modlitwę do Ojca 
i wtedy Duch Święty ogarnia nas wszystkich, jednocząc w oddawaniu 
chwały Bogu.
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tekSty WSpólne  
liturgii godzin

Wezwanie

Kapłan: + Panie, otwórz wargi moje.
Wierni: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się na-
zywa (Hbr 3,13)

Antyfona
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Antyfona
Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
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szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
Antyfona
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Antyfona
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.
Antyfona
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”.
Antyfona
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Antyfona

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można 
go opuścić ze słusznej przyczyny.
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jutrznia

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu… Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

Hymn
Psalmodia
Czytanie
Responsorium krótkie

Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Antyfona z danego dnia
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.
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 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.

Antyfona

Prośby
Ojcze nasz…
Modlitwa z danego dnia
Obrzędy zakończenia (poniżej)

nieszpory

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu… Alleluja.

Hymn
Psalmodia
Czytanie
Responsorium krótkie
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Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Antyfona z danego dnia

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.

Antyfona

Prośby
Ojcze nasz…
Modlitwa z danego dnia
Obrzędy zakończenia (poniżej)
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OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych 
ze słowami:
K. Pan z wami. 
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, X i Duch 
Święty. 
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się Wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym 
przez jedną tylko osobę kończy się tę Godzinę słowami:
K. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do 
życia wiecznego. 
W. Amen.



poniedziałek,  
25 lipca

ŚWIĘTEGO JAKUBA, APOSTOŁA
Święto
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liturgia godzin

nieszpory

HYMN
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.
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6 Niech będzie Bóg uwielbiony
Za dar waszego świadectwa,
Bo z waszych ust Ewangelia
Wierzącym niebo otwiera. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, * począł się smucić i od-
czuwać trwogę.

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, †
 Tobie złożę ofiarę pochwalną *
 i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
 W dziedzińcach Pańskiego domu, *
 pośrodku ciebie, Jeruzalem.
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Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, / począł się smucić i od-
czuwać trwogę.

2 ant. Jezus rzekł do nich: * Czuwajcie i módlcie się, / abyście nie ulegli 
pokusie.

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.
Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
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Ant. Jezus rzekł do nich: / Czuwajcie i módlcie się, / abyście nie ulegli 
pokusie.

3 ant. Król Herod zaczął prześladować Kościół. * Kazał ściąć mieczem 
Jakuba, brata Jana.

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 †
 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, †
 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.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
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Ant. Król Herod zaczął prześladować Kościół. / Kazał ściąć mieczem 
Jakuba, brata Jana.

CZYTANIE  Ef 4,11–13
Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewan-
gelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia Świę-
tych do wykonywania 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.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Głoście wśród narodów * Chwałę naszego Pana.
W. Głoście wśród narodów / Chwałę naszego Pana.
K. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom.
W. Chwałę naszego Pana.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Głoście wśród narodów / Chwałę naszego Pana.

Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Ant. Kto by między wami * chciał się stać wielki, / niech będzie wa-
szym sługą, / a kto by chciał być pierwszym, / niech będzie niewolnikiem 
wszystkich.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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PROŚBY
Należymy do Kościoła, który jest budowlą opartą na fundamencie Apo-
stołów. 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 naj-
pierw 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 pojednania.
Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,
– dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Święty Jakub jako pierwszy z Aposto-
łów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza 
Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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mSza śWięta

ŚWIĘTEGO JAKUBA, APOSTOŁA 
Święto

Odmawia się: Chwała na wysokości.

KOLEKTA
Wszechmogący, wieczny Boże, Święty Jakub jako pierwszy z Aposto-
łów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza 
Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  2 Kor 4,7–15
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga 
była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, 
lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpa-
czamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, oba-
lają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym 
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle 
bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa 
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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: „Uwie-
rzyłem, 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.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126(125),1–2ab.2cd–3.4–5.6 (R.: por. 5)
Ref.: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Ref. 
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Ref. 
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Ref. 
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.
Ref.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  J 15,16
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  Mt 20,20–28
Kielich mój pić będziecie
X Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i od-
dając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”.
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim kró-
lestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”.
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy 
dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla 
których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch 
braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów 
ucis kają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. 
Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym 
sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewol-
nikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, oczyść nas przez zasługi męki Twojego Syna, abyśmy 
złożyli miłą Tobie Ofiarę w święto Jakuba Apostoła, który jako pierwszy 
z Apostołów pił z kielicha cierpień Chrystusa. Który żyje i króluje na 
wieki wieków.

I PREFACJA O APOSTOŁACH
Apostołowie pasterzami Ludu Bożego
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, abyśmy To-
bie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, 
wszechmogący i miłosierny Boże.
Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz 
przez Świętych Apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali 
nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś 
władzę pasterską.
Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem 
z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty…

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, wspomagaj nas przez wstawiennictwo Świętego 
Jakuba Apostoła, w którego święto przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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Wtorek, 26 lipca,  
ceremonia otWarcia

ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY,  
RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wspomnienie obowiązkowe

Ceremonia Otwarcia XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 
rozpoczyna to wyjątkowe doświadczenie wiary, przeżywane w atmosfe-
rze radości i optymizmu. Przybyliśmy tu z różnych stron świata, a gro-
madzi nas i prowadzi na spotkanie z Chrystusem Święty Jan Paweł II. 
To on, doceniając rolę młodych w Kościele, zapoczątkował te spotkania 
i nadał im specjalny charakter. Pragniemy to dzisiaj na krakowskich Bło-
niach przypomnieć, przywołując historię Światowych Dni Młodzieży.

Zebraliśmy się tu, by rozważać tajemnicę Bożego Miłosierdzia, dlatego 
towarzyszy nam święta siostra Faustyna, a wraz z nią ogień Miłosierdzia. 
Zapalony 16 grudnia 2003 roku przez Świętego Jana Pawła II, jest tro-
skliwie przechowywany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach. Od niego zapalimy lampę przy ołtarzu w naszym zgromadzeniu 
liturgicznym, by ogień ten płonął przez wszystkie dni Światowych Dni 
Młodzieży.



26

Przybyłych pielgrzymów z radością wita Kościół krakowski pod prze-
wodnictwem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. To on zjednoczył 
wszystkie siły, władze administracyjne i organizacje kościelne do przy-
gotowania miejsca na spotkanie młodych. Wita Was, Kochani Pielgrzy-
mi, Kościół w Polsce, Kościół krakowski i królewskie miasto Kraków. 
Wyciągają do Was ręce mieszkańcy Krakowa, młodzi i starsi, którzy to 
wydarzenie otoczyli troskliwą modlitwą, związali z nim wiele inicjatyw 
duchowych i włożyli w nie wielką pracę.
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liturgia godzin

Wezwanie

Odmawia się Psalm 95 (zob. Teksty wspólne Liturgii godzin) z antyfoną:

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / który jest wielkim Królem.

jutrznia

HYMN
1 Po nocy brzask następuje,
A po nim wstaje jutrzenka,
Zwiastując słońca promienie,
Co świat ogarnął swym blaskiem.

2 To Chrystus prawdy jest słońcem,
A Jego Matka jutrzenką
I ty Ją, Anno, poprzedzasz,
By mroki Prawa rozproszyć.

3 O Anno, płodny korzeniu
I drzewo łaskę rodzące,
To z ciebie Różdżka wyrosła,
A Chrystus jest Jej owocem.
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4 Rodzico Matki Chrystusa,
I Ty, Jej ojcze szczęśliwy,
Przez waszej Córki zasługi
Uproście nam przebaczenie.

5 Niech Bogu w Trójcy jednemu
Na wieki będzie podzięka
Za Joachima i Annę,
Rodziców Matki Jezusa. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.

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, †
 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!
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 „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!
 „Któż 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.

2 ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego * i wywyższajcie Króla wieków.

Pieśń  Tb 13,2–10a
Bóg karze i zbawia
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, 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, †
 posyła do podziemnej Otchłani *
 i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, †
 wśród których was rozproszył *
 i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, †
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, *
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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.
 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, †
moja dusza wielbi Króla niebios *
i rozraduje się Jego majestatem.
 Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
 i wychwalają Go w Jeruzalem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego / i wywyższajcie Króla wieków.

3 ant. Prawym przystoi * pieśń chwały.
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Psalm 33
Pochwała Opatrzności Bożej
Wszystko przez Słowo się stało (J 1,3)
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.
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.
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 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.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego Świętemu imieniu.
 Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
 według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawym przystoi / pieśń chwały.

CZYTANIE  Iz 55,3
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a wasza 
dusza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze, potwierdzę łaski 
dane Dawidowi.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Pan nas nawiedził * W swojej serdecznej litości.
W. Pan nas nawiedził / W swojej serdecznej litości.
K. Z rodu Dawida zesłał nam Zbawiciela, Jezusa.
W. W swojej serdecznej litości.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Pan nas nawiedził / W swojej serdecznej litości.



33

Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Ant. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * który wzbudził dla nas moc 
zbawczą w domu swego sługi Dawida.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Módlmy się do Boga, wiernego swemu przymierzu, który dla naszego 
zbawienia dał nam własnego Syna jako Zbawiciela:
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże naszych ojców, Ty zmiłowałeś się nad grzesznymi ludźmi i zacho-
wałeś czystość wiary w narodzie wybranym,
– spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną naszą wiarę.
Boże naszych ojców, Ty spełniłeś obietnicę daną Dawidowi i z jego po-
tomstwa wzbudziłeś nam Zbawiciela,
– pomóż nam się radować z przynależności do ludu nowego przymierza.
Boże naszych ojców, Ty dałeś Joachimowi i Annie córkę, która się stała 
przyczyną naszej radości,
– pociesz wszystkich samotnych, opuszczonych i zapomnianych i daj im 
doznać Twojej dobroci.
Boże naszych ojców, Ty ustanowiłeś swego Syna Pasterzem Twojego 
ludu,
– prowadź nas wszystkich drogami pokoju i łaski.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Świętych Joachima i Annę na 
rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez 
ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu lu-
dowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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nieszpory

HYMN
1 Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie,
Wieniec spleciony z chwały i wesela,
Który składamy jako dar świąteczny
Myślą i głosem.

2 Jako potomka ludu Abrahama
Dom Dawidowy wydał cię królewski,
Twoja zaś Córka jako Pani świata
Wszystko przewyższa.

3 Oto Maryja, którą rodzi Anna,
Spełnia twym przodkom dane obietnice;
Śpieszy, by światu smutkiem przejętemu
Radość przywrócić.

4 Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
Panie wszechmocny, który władasz wszystkim,
Bądź uwielbiony. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Pan da zwycięstwo * swemu Pomazańcowi.

Psalm 20
Modlitwa o zwycięstwo dla króla
Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony (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.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan da zwycięstwo / swemu Pomazańcowi.

2 ant. Będziemy śpiewać, Panie, * i sławić moc Twoją.

Psalm  21,2–8.14
Dziękczynienie za zwycięstwo króla
Chrystus otrzymał życie, by 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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będziemy śpiewać, Panie, / i sławić moc Twoją.

3 ant. Uczyniłeś nas, Panie, * królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

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 †
 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.
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 Godzien jest Baranek zabity †
 wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
 cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uczyniłeś nas, Panie, / królestwem i kapłanami dla naszego Boga.

CZYTANIE  Rz 9,4–5
Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymie-
rze i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą 
praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad 
wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, * Pomny na swe miłosierdzie.
W. Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, / Pomny na swe miłosierdzie.
K. Jak obiecał naszym ojcom.
W. Pomny na swe miłosierdzie.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Pan ujął się za swoim sługą, Izraelem, / Pomny na swe miłosierdzie.

Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Ant. Raduje się duch mój * w Bogu, Zbawicielu moim.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszelkiej świętości, aby przez przy-
kład i orędownictwo Świętych pozwolił nam osiągnąć doskonałość ży-
cia:
Uświęć nas, Ojcze.
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Ojcze Święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się Świętymi i rzeczywi-
ście nimi byli,
– niech Kościół na całej ziemi daje świadectwo o Tobie.
Ojcze Święty, Ty chcesz, abyśmy podobali się Tobie przez godne postę-
powanie,
– daj nam przynosić owoce dobrych uczynków.
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 peł-
nię miłości.
Ojcze Święty, daruj winy wszystkim grzesznikom
– i dopuść zmarłych do oglądania blasku Twojego oblicza.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Świętych Joachima i Annę na 
rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez 
ich wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu lu-
dowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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mSza śWięta otWarcia
Formularz Mszy Świętej o Świętym Janie Pawle II

KOLEKTA
Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli Święty Jan Paweł II, papież, 
kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego naucza-
niu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystu-
sa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  Iz 52,7–10
Cała ziemia zobaczy zbawienie
Czytanie z Księgi proroka Izajasza:

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, któ-
ry ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który 
mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo 
oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym 
śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, od-
kupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; 
i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY  Ps 96 (95),1–2a.2b–3.7–8a.10
Ref.: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Ref. 
Głoście Jego chwałę *
wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów!
Ref. 
Oddajcie Panu, rodziny narodów, †
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. *
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. †
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Ref. 

DRUGIE CZYTANIE  Rz 8,31b–35.37–39
Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa. Hymn wdzięczności
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian:

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet włas
nego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miał-
by wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić 
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który uspra-
wiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, któ-
ry poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy 
Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
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Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który 
nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, 
ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co 
wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  J 10,14
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  J 21,15–17
Paś baranki moje, paś owce moje
X Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł 
do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej ani-
żeli ci?”.
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje!”.
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie?”.
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje!”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”.
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”. 
I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje!”.

Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, oddając cześć Świętemu Janowi Pawłowi II, pa-
pieżowi, składamy Ci Ofiarę uwielbienia i z ufnością Cię prosimy, abyś 
nas zachował od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ŚWIĘTYCH PASTERZACH
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nie-
ustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za 
wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Z radością oddajemy cześć Świętemu Janowi Pawłowi II, którego dałeś 
swojemu ludowi, jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas 
w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wy-
prasza nam Twoją opiekę.
Dlatego z chórami Aniołów i Świętych głosimy Twoją chwałę, razem 
z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty…

MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty roz-
pali w nas gorącą miłość, która pobudziła Świętego Jana Pawła II, pa-
pieża, do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.



środa, 27 lipca
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liturgia godzin

Wezwanie

Odmawia się Psalm 95 (zob. Teksty wspólne Liturgii godzin) z antyfoną:

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / który nas stworzył.

jutrznia

HYMN
1 Ustąpcie, chmurne ciemności,
Co zamęt światu niesiecie;
Już blask rozjaśnia niebiosa,
Zwycięski Chrystus nadchodzi.

2 Słoneczny promień rozrywa
Zasłonę mroków nad ziemią
I rzeczom barwę przywraca
Jasnego światła potęgą.

3 Niech także Bóg wszechmogący
Uwolni nasze sumienia
Z oparów wrogich ciemności,
Co przed Nim z lękiem pierzchają.
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4 Przed Tobą klęcząc, o Chryste,
Pragniemy znać tylko Ciebie
I w czystej ducha prostocie
Pokornie Ciebie wysławiać.

5 Przeniknij nasze umysły,
Nad całym pochyl się życiem
I zniwecz Twoją światłością
Próżnego serca złudzenia.

6 Łaskawy Królu i Panie,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Podzięka będzie i chwała
Przez wszystkie wieki bez końca. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Boże, w Twojej światłości * oglądamy światło.

Psalm 36
Przewrotność grzesznika i dobroć Boga
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał świa-
tło 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.
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Jak cenna jest Twoja łaska, †
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.
 Oto runęli nieprawość czyniący, *
 zostali powaleni i powstać nie mogą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, w Twojej światłości / oglądamy światło.

2 ant. Wielki jesteś, Panie, * i przesławny w swej mocy.

Pieśń  Jdt 16,1–2a.13–15
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: †
Wielki jesteś, Panie, i przesławny, *
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
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 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.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jesteś, Panie, / i przesławny w swej mocy.

3 ant. Radosnym głosem * wykrzykujcie Bogu.

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.
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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,
 Bo możni świata należą do Boga, *
 On zaś jest najwyższy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Radosnym głosem / wykrzykujcie Bogu.

CZYTANIE  Tb 4,15a.16a.18a.19a
Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu. Udzielaj twego chleba 
głodnemu, a szat swoich użycz nagim. Szukaj rady u każdego mądrego. 
W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były 
proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Nakłoń, Boże, moje serce do Twoich napomnień, * Pragnę zachowy-
wać Twoje Prawo.
W. Nakłoń, Boże, moje serce do Twoich napomnień, / Pragnę zachowy-
wać Twoje Prawo.
K. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań.
W. Pragnę zachowywać Twoje Prawo.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Nakłoń, Boże, moje serce do Twoich napomnień, / Pragnę zachowy-
wać Twoje Prawo.
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Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Ant. Okaż nam, Panie, miłosierdzie * i wspomnij na swe święte przy-
mierze.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Składajmy dzięki i uwielbienie Chrystusowi za to, że w swej dobroci 
nazywa braćmi tych, których uświęca. Zanośmy do Niego wspólne bła-
gania:
Uświęcaj, Panie, wszystkich swoich braci.
Spraw, abyśmy z czystym sercem rozpoczęli ten dzień ku czci Twego 
zmartwychwstania
– i uczynili go miłym Tobie przez nasze postępowanie.
Ty nam dajesz nowy dzień jako znak swej miłości,
– dopomóż, abyśmy go przeżyli ku Twojej chwale.
Naucz nas dzisiaj dostrzegać Twoją obecność we wszystkich ludziach
– i znajdować Cię zwłaszcza w strapionych i ubogich.
Daj, abyśmy dzisiaj zachowali pokój ze wszystkimi ludźmi
– i nikomu złem za zło nie odpłacali.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Boże, nasz Zbawicielu, z Ciebie narodziliśmy się jako dzieci światłości, 
wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy żyjąc w Twoim świetle i kie-
rując się prawdą, mogli być Twoimi świadkami wobec ludzi. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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nieszpory

HYMN
1 O najświętszy Boże w niebie,
Który cały obszar ziemi
Barwisz blaskiem płomienistym
I powiększasz jego piękno.

2 Zapaliłeś dnia czwartego
Żar promienny tarczy słońca;
Ustaliłeś bieg księżyca
I dla gwiazd bezpieczne drogi.

3 Rozdzieliłeś dzień od nocy,
Kładąc im granice trwania,
Oznaczyłeś też miesiące
Stałym znakiem ich początku.

4 Racz oświecić ludzkie serca,
Obmyć z brudu nasze myśli,
Skruszyć ciężkie więzy grzechów
I zniweczyć brzemię winy.

5 Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.
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PSALMODIA
1 ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lę-
kać? †

Psalm 27
Bóg moim światłem
I
Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21,3)
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, †
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.
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Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, / kogo miałbym się lękać?

2 ant. Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną 
swojej twarzy.

II
Niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Jezusowi (Mk 14,57)
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
 O 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 *
 i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, *
to jednak Pan mnie przygarnie.
 Naucz mnie swojej drogi, Panie, †
 prostą prowadź mnie ścieżką, *
 aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, †
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.
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 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Będę szukał oblicza Twego, Panie, / nie zakrywaj przede mną swo-
jej twarzy.

3 ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, * ma pierwszeństwo 
we wszystkim.

Pieśń  Kol 1,11c–20
Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania
Z radością dziękujcie Ojcu, †
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.
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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.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, / ma pierwszeństwo we 
wszystkim.

CZYTANIE  Jk 1,22.25
Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszu-
kującymi samych siebie. Kto pilnie rozważa doskonałe Prawo wolności 
i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale 
wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Słowo Twoje, Panie, * Jest radością mojego serca.
W. Słowo Twoje, Panie, / Jest radością mojego serca.
K. Twoja prawda trwa na wieki.
W. Jest radością mojego serca.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Słowo Twoje, Panie, / Jest radością mojego serca.

Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Ant. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * a Jego imię jest święte.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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PROŚBY
Niech we wszystkim będzie uwielbione imię Pana, który nieskończoną 
miłością darzy swój lud wybrany. Zanośmy do Niego naszą modlitwę:
Okaż nam, Panie, że jesteś Miłością.
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele,
– zachowaj go od zła i utwierdź w swojej miłości.
Spraw, aby wszystkie narody poznały Ciebie, jedynego Boga,
– i Twojego Syna, którego posłałeś.
Udzielaj naszym bliskim wszelkiego dobra,
– obdarz ich błogosławieństwem i wiecznym życiem.
Przynieś pociechę tym, których przygniata ciężar pracy,
– weź w obronę pogardzanych.
Okaż miłosierdzie tym, którzy dzisiaj odeszli ze świata,
– przyjmij ich łaskawie do swego królestwa.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Wszechmogący Boże, Ty jesteś niezmienny, wysłuchaj nasze modlitwy 
i strzeż nas w dzień i w nocy, abyśmy wśród zmiennych kolei życia w To-
bie znajdowali oparcie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.



56

mSza śWięta

Msza Święta wotywna „O Bożym Miłosierdziu”.

KOLEKTA
Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego 
ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, 
jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, jak cenna 
jest Krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich 
odrodził do życia i nimi kieruje. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  Ef 2,4–10
Bóg bogaty w miłosierdzie
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką 
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chry-
stusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem 
też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystu-
sie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego 
łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie 
Jezusie.
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Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czy-
nów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 136(135),1.23–24.10–15
Ref.: Bo Jego łaska na wieki.
1 Chwalcie Pana, bo jest dobry, R.
23 Pamiętał o nas w poniżeniu, R.
24 I uwolnił nas od wrogów. R.
10 On Egipcjanom pobił pierworodnych R.
11 I wywiódł spośród nich Izraela R.
12 Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem R.
13 On Morze Czerwone podzielił na części R.
14 I przeprowadził środkiem Izraela R.
15 Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone R.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Jl 2,13
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  J 8,1–11
Od tej chwili już nie grzesz
X Słowa Ewangelii według Świętego Jana:

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świąty-
ni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego ko-
bietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, 
powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na 
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cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty, co 
mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym 
ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał 
na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczy-
nając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni 
są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej 
Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie ofiary sług Twoich i przemień 
je w Sakrament odkupienia, w którym sprawujemy pamiątkę śmierci 
i zmartwychwstania Twojego Syna, abyśmy mocą tej Ofiary, nieustannie 
pokładając ufność w Chrystusie ukrzyżowanym, doszli do uczestnictwa 
w Jego zmartwychwstaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa eucharystyczna V/C

MODLITWA PO KOMUNII
Najmiłosierniejszy Boże, daj nam, abyśmy nakarmieni Ciałem i Krwią 
Twojego Syna z coraz większą ufnością czerpali łaski ze źródeł miłosier-
dzia i sami okazywali się coraz bardziej miłosierni wobec naszych braci. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.



59

czWartek,  
28 lipca,  

ceremonia poWitania  
ojca śWiętego

Wspólnota młodych zebrana w Krakowie w ramach XXXI Światowych 
Dni Młodzieży wita dzisiaj Ojca Świętego Franciszka. Biskup Rzymu 
staje pośród wiernych pochodzących z pięciu kontynentów i zgromadzo-
nych w Krakowie, by przewodniczyć ich modlitwie i głosić pośród nich 
Słowo Boże. To pełny znak Kościoła, bo biskup – następca Apostołów 
– jest widocznym znakiem Chrystusa, Głowy Kościoła.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o postawie Marty i Marii. Będzie prokla-
mowana w dwóch obrządkach, szczególnie obecnych w tej części Europy. 
Inscenizacja, która poprzedzi odczytanie Ewangelii, ukazuje, jak Słowo 
Boże we wszystkich czasach i na wszystkich kontynentach pobudza ludzi 
do świętości i w ten sposób buduje jeden Kościół Chrystusowy. Wszyscy 
jesteśmy powołani do świętości.
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liturgia godzin

Wezwanie

Odmawia się Psalm 95 (zob. Teksty wspólne Liturgii godzin) z antyfoną:

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, / bo On jest naszym Bogiem.

jutrznia

HYMN
1 Powstało słońce płomienne
I skłania serca do skruchy;
Już nie ma miejsca dla grzechu,
Gdy świadkiem czynów jest światło.

2 Niech wreszcie minie ślepota,
Co wiedzie nas do przepaści
I nasze kroki sprowadza
Na niebezpieczne bezdroża.

3 Niech jasność darzy pogodą
I nas uczyni czystymi,
Uchroni mowę od fałszu,
A myśl od mrocznych zamiarów.
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4 Niech cały dzień tak upłynie,
By kłamstwa język nie głosił;
Niech nasze ręce, spojrzenia
I całe ciało nie grzeszą.

5 Bo Ten, co patrzy z wysoka,
Spogląda w każdej godzinie
I widzi nasze uczynki
Od świtu aż do wieczora.

6 Sławimy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Naszemu Bogu i Panu. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę jutrzenkę.

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, †
 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.
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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, †
 mocne jest moje serce, *
 zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę jutrzenkę.

2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

Pieśń  Jr 31,10–14
Szczęście wyzwolonego ludu
Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno 
(J 11,51.52)
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
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 „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 †
 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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój lud się nasyci.

3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga na-
szego. †

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.
 † Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
 radością jest całej ziemi.
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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 †
 sięga po krańce ziemi. *
 Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
 Obejdźcie Syjon dokoła, *
 policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
 Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
 i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
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 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały / w mieście Boga naszego.

CZYTANIE  Iz 66,1–2
Tak mówi Pan: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg 
moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na 
mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy 
to wszystko – mówi Pan. Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnę-
biony na duchu i który z drżeniem czci moje słowo.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Wołam z całego serca: * Wysłuchaj mnie, Panie.
W. Wołam z całego serca: / Wysłuchaj mnie, Panie.
K. Będę zachowywał Twoje Prawo.
W. Wysłuchaj mnie, Panie.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Wołam z całego serca: / Wysłuchaj mnie, Panie.

Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Ant. Służmy Panu w pobożności, * a wybawi nas od naszych nieprzy-
jaciół.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Dzięki składajmy Chrystusowi, który nas obdarzył światłem dnia dzisiej-
szego, i zanośmy do Niego nasze błaganie:
Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.
Ty ofiarowałeś samego siebie za nasze grzechy,
– przyjmij nasze zamiary i czyny dnia dzisiejszego.
Ty uweselasz nasze oczy darem nowego poranka,
– rozjaśnij nasze serca swoją światłością.
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Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich
– i przez to Ciebie naśladowali.
Okaż nam, Panie, od rana swoje miłosierdzie,
– niech radość pochodząca od Ciebie będzie dziś naszą mocą.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, wieczorem, rano i w południe oddajemy 
Tobie chwałę i pokornie prosimy: usuń z naszych serc ciemności grze-
chu, abyśmy doszli do prawdziwego światła: Jezusa Chrystusa. Który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.

nieszpory

HYMN
1 Sprawiłeś, Boże potężny,
Że woda dała początek
Stworzeniom, które w niej żyją,
A także ptakom powietrznym.

2 Choć wspólne łączy je źródło,
Gdzie indziej teraz mieszkają,
Bo jedne trwają w głębinach,
A drugie w niebo się wznoszą.

3 Zachowaj swoich wyznawców,
Obmytych Krwią odkupienia,
Od zła i grzesznych upadków,
Grożących śmiercią wieczystą.

4 Niech wina swoim ciężarem
Nikogo z nas nie przytłacza,
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By duch nie uległ słabości
I pycha nim nie władała.

5 Niech Twoja dobroć to sprawi,
Wszechmocny Ojcze i Synu,
I Duchu, Dawco pociechy,
Gdy Boga w Trójcy wielbimy. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił 
na wieki.

Psalm 30
Podzięka za wybawienie od śmierci
Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu składa Ojcu dzięki 
(Kasjodor)
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, †
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.
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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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Panie, do Ciebie wołałem, / a Tyś mnie uzdrowił; / będę Cię sławił 
na wieki.

2 ant. Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan nie poczytuje winy.

Psalm 32
Szczęście uwolnionego od winy
Dawid wypowiada pochwałę człowieka, którego Bóg usprawiedliwił nie-
zależnie 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.
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 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. †
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, †
 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!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan nie poczytuje winy.

3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, * a wszystkie 
ludy będą Mu służyły.
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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.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
 Dlatego radujcie się, niebiosa, *
 razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, chwałę i władzę, / a wszystkie 
ludy będą Mu służyły.
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CZYTANIE  1 P 1,6–9
Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różno-
rodnych 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 Chrystusa. 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 osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. * Ukryj nas w cieniu Twych 
 skrzydeł.
W. Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych 
 skrzydeł.
K. Wołamy do Ciebie, bo Ty nas wysłuchasz.
W. Ukryj nas w cieniu Twych skrzydeł.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Strzeż nas, Panie, jak źrenicy oka. / Ukryj nas w cieniu Twych  
skrzydeł.

Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Ant. Pan strącił władców z tronu, * a wywyższył pokornych.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Wysławiajmy Boga, który nam udziela pomocy i podtrzymuje naszą na-
dzieję. Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Pamiętaj, Panie, o swoich dzieciach.
Panie, Ty zawarłeś ze swoim ludem wieczne przymierze,
– daj, abyśmy zawsze pamiętali o Twoich wielkich dziełach.
Utwierdzaj w swojej miłości wszystkich kapłanów,
– a swoich wiernych zachowaj w duchowej jedności i pokoju.
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Spraw, abyśmy zawsze w zjednoczeniu z Tobą budowali doczesną spo-
łeczność,
– aby nie był daremny wysiłek tych, którzy ją budują.
Poślij robotników na swoje żniwo,
– aby Twoje imię było uwielbione między narodami.
Wprowadź naszych zmarłych dobroczyńców i krewnych do społeczności 
Świętych
– i nas przyłącz kiedyś do grona wybranych.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Boże, Ty rozjaśniasz noc i sprawiasz, że po ciemnościach wschodzi 
światło, zachowaj nas tej nocy od pokus złego ducha, abyśmy o świcie 
nowego dnia Tobie składali dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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mSza śWięta

Msza Święta „O Pojednanie”

KOLEKTA
Boże, Ty litujesz się i przebaczasz, Ty dajesz ludziom dni zbawienia, aby 
uznali w Tobie Stwórcę i Ojca wszystkich, pomóż nam (w tym czasie 
łaski), abyśmy otwartym sercem przyjęli słowo pokoju i zgodnie z Twoją 
wolą starali się pojednać wszystko w Chrystusie. Który z Tobą żyje i kró-
luje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  2 Kor 5,17–21
Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. 
To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to 
pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, 
nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojed-
nania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga 
samego, który przez nas udziela napomnień.
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W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grze-
chem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim spra-
wiedliwością Bożą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 51,3–4.12–13.14–15
Ref.: Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego. 
Ref.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi Świętego ducha swego. 
Ref.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy. 
Ref.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA  Łk 15,1–3.11–32
Przypowieść o synu marnotrawnym
X Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Oj-
cze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc mają-
tek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, od-
jechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej kra-
iny, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym 
z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn 
rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, 
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem».
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię 
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przy-
prowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, 
ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». 
I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co 
to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego».
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Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłu-
maczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie 
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwo-
nił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę».
Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie 
i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 
ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, Twój Syn, który jest naszym pokojem i pojednaniem, 
krwią swoją zgładził grzech świata, wejrzyj łaskawie na dary swojego 
Kościoła i spraw, abyśmy (z radością obchodząc czas łaski) krzewi-
li wśród wszystkich wolność Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki 
wieków.

I modlitwa eucharystyczna „O Tajemnicy Pojednania”

MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, Sakrament Twojego Syna, który przyjęliśmy, jest zna-
kiem jedności, niech pomnoży nasze siły i utwierdzi naszą miłość, aby-
śmy niestrudzenie szerzyli Twój pokój. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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ceremonia poWitania  
ojca śWiętego –  
liturgia SłoWa
Po Ceremonii Powitania Ojciec Święty rozpoczyna:
+ W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:
Amen.

Ojciec Święty:
Pokój z wami.

Wszyscy:
I z duchem twoim.

Ojciec Święty:
Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi 
i prag nienia modlących się do Ciebie, okaż nam swoje miłosierdzie, od-
puść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, 
o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
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Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Uroczysta proklamacja Ewangelii w obrządku rzymskim i bizantyjsko 
słowiańskim.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Łk 11,28
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  Łk 10,38–42
Jezus w gościnie u Marty
X Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, 
przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc 
do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej 
odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a po-
trzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 
będzie pozbawiona”.

Oto słowo Pańskie.

Homilia Ojca Świętego
Ojcze nasz…
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
C. Dóminus vobíscum.
O. Et cum spíritu tuo.
C. Sit nomen Dómini benedíctum.

O.  Ex hoc nunc et usque in sǽ-
culum.

C.  Adiutórium nostrum in nómine 
Dómini.

O. Qui fecit cælum et terram.

Benedícat vos omnípotens Deus,
Pater, X et Fílius, X et Spíritus X 
Sanctus.
O. Amen.

C. Pan z wami.
W. I z duchem twoim. 
C.  Niech imię Pańskie będzie bło-

gosławione.
W. Teraz i na wieki.

C.  Wspomożenie nasze w imieniu 
Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący, Ojciec X i Syn, X i Duch 
Święty.
W. Amen.
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piątek, 29 lipca,  
dzień drogi 
krzyżoWej

ŚWIĘTEJ MARTY
Wspomnienie 

„Błogosławieni miłosierni!” Piątek jest tradycyjnym dniem celebracji 
drogi krzyżowej podczas Światowych Dni Młodzieży. Doświadczenie 
chrześcijańskie podpowiada, że pójście za Chrystusem pozwala nam na-
uczyć się Jego postawy miłosierdzia. Droga krzyżowa to nie tylko roz-
ważanie męki naszego Pana, to także moment czerpania siły od Niego. 
By jednak wejść na drogę krzyżową, trzeba odważnie i z miłością podjąć 
pewien wysiłek. Może to być trud uczestniczenia w tym nabożeństwie, 
rezygnacja z czegoś, bo i Chrystus uniżył samego siebie, by zbawić czło-
wieka. Idziemy tą drogą wraz z Kościołem zgromadzonym na Błoniach 
i nie tylko. Kościół idący za Chrystusem otrzymuje Jego Ducha, dostrze-
ga potrzeby dzisiejszego człowieka i stara się im zaradzić.

W dniu dzisiejszym towarzyszy nam także Matka Miłosierdzia. Ona 
była przy Jezusie, gdy cierpiał, i jest przy nas, z Jego Kościołem, gdy uczy 
się być miłosierny.
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liturgia godzin

Wezwanie

Odmawia się Psalm 95 (zob. Teksty wspólne Liturgii godzin) z antyfoną:

Ant. Słuchajmy głosu Pana, / abyśmy weszli do obiecanej krainy spo-
czynku.

jutrznia

HYMN
1 Wieczysta chwało niebiosów,
Bezmierna ludzi nadziejo,
W jasności z Ojca zrodzony
I Synu czystej Dziewicy,

2 Wstających dźwignij swą ręką,
Niech trzeźwy umysł się zbudzi,
By cześć należną i dzięki
Z zapałem Bogu oddawać.

3 Promienna wstała jutrzenka
I nowy dzień zapowiada,
Niech nocne znikną ciemności,
A Ty nas oświeć swym blaskiem.
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4 Ten blask niech dusze napełni
I mroki świata rozproszy,
Zachowa serca w czystości
Do kresu życia naszego.

5 Niech wiara najpierw zapuści
Korzenie w duszy spragnionej,
Niech po niej wzrośnie nadzieja
I wyda owoc miłości.

6 O Chryste, Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Podzięka będzie i chwała
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary * na Twoim ołtarzu.

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego czło-
wieka (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.
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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.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
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Ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary / na Twoim ołtarzu.

2 ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela * otrzyma sprawiedliwość 
i osiągnie chwałę.

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!
 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.
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 Zgromadźcie się i wyjdźcie, †
 dołączcie się wszyscy, *
 wy, ocaleni spośród narodów.
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”.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
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Ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela / otrzyma sprawiedliwość 
i osiągnie chwałę.

3 ant. Stańcie przed obliczem Pana * z okrzykami radości.

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, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
 Albowiem Pan jest dobry, †
 Jego łaska trwa na wieki, *
 a Jego wierność przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stańcie przed obliczem Pana / z okrzykami radości.

CZYTANIE  Ef 4,29–32
Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko 
budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. 
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczę-



88

towani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. 
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, 
tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, * Bo w Tobie pokładam nadzieję.
W. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć.
W. Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo w Tobie pokładam nadzieję.

Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Ant. Jezus miłował Martę, * jej siostrę, Marię, i brata ich, Łazarza.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Uwielbiajmy Chrystusa, który przez swój krzyż przyniósł ludzkości zba-
wienie. Zanośmy do Niego nasze prośby:
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
Chryste, Ty jesteś słońcem sprawiedliwości, oświeć nas swymi promie-
niami
– i oddal od nas wszelkie złe uczucia.
Strzeż naszych myśli, rozmów i uczynków,
– abyśmy dzisiaj podobali się Tobie.
Odwróć swe oblicze od naszych grzechów
– i zgładź wszystkie nasze nieprawości.
Przez Twój krzyż i zmartwychwstanie
– napełnij nas pociechą Ducha Świętego.
Ojcze nasz…
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MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu 
Świętej Marty, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługu-
jąc Chrystusowi w naszych braciach, zasłużyli na przyjęcie do Twoje-
go domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.

nieszpory

HYMN
1 Boże, Stworzycielu ludzi,
Ład we wszystkim zaprowadzasz,
Każesz ziemi rodzić płazy
I gatunki innych zwierząt.

2 Często większe od człowieka,
Są posłuszne jego woli,
Chciałeś bowiem, aby zawsze
Były wszystkie mu poddane.

3 Obroń, Panie, nas od grzechu,
Niech odstąpi zła pokusa,
Która chce się wkraść w uczynki
I bezładem zatruć życie.

4 Daj nam cieszyć się nagrodą,
Udziel darów swojej łaski,
Rozwiąż pęta próżnych sporów
I zacieśnij więzy zgody.

5 Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.
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PSALMODIA
1 ant. Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

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?”
 A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, †
 w sercu swoim złość gromadzi *
 i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.
Szepcą 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.
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Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uzdrów mnie, Panie, / bo zgrzeszyłem przeciw Tobie.

2 ant. Pan Zastępów jest z nami, * Bóg Jakuba jest naszą obroną.

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.
 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, †
 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!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Zastępów jest z nami, / Bóg Jakuba jest naszą obroną.

3 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną na twarz przed Tobą, Panie.

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, †
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.
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Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną na twarz przed Tobą, Panie.

CZYTANIE  Rz 15,1–3
My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, 
którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy 
z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudo-
wania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, 
ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Chrystus nas umiłował * I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.
W. Chrystus nas umiłował / I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.
K. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga.
W. I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Chrystus nas umiłował / I przez Krew swoją uwolnił nas od grzechów.

Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Ant. Jezus miłował Martę, * jej siostrę, Marię, i brata ich, Łazarza.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Niech będzie błogosławiony Bóg, który łaskawie przyjmuje prośby po-
trzebujących i napełnia łaknących dobrami. Z ufnością skierujmy do Nie-
go nasze błagania:
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
Ojcze nieskończenie dobry, prosimy Cię za cierpiącymi członkami Two-
jego Kościoła,
– za których Chrystus jako nasza Głowa złożył na drzewie krzyża dosko-
nałą ofiarę wieczorną.
Obdarz więźniów wolnością, oświeć niewidomych,
– weź w opiekę sieroty i wdowy.
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Przyoblecz wszystkich wiernych w swoją zbroję,
– aby mogli stawić czoło zasadzkom szatana.
Panie, w godzinie naszej śmierci bądź nam litościwy,
– abyśmy wytrwali w wierności do końca i w Twym pokoju zeszli z tego 
świata.
Wprowadź zmarłych do światłości, w której mieszkasz,
– niech się radują oglądaniem Ciebie na wieki.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn przyjął gościnę w domu 
Świętej Marty, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy z wiarą usługu-
jąc Chrystusowi w naszych braciach, zasłużyli na przyjęcie do Twoje-
go domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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mSza śWięta
Msza Święta „NMP Królowa i Matka Miłosierdzia”

KOLEKTA
Boże, Twoje miłosierdzie jest bez miary, spraw za wstawiennictwem Naj
świętszej Maryi Dziewicy, Matki Miłosierdzia, abyśmy doznając Twojej 
łaskawości na ziemi, mogli osiągnąć wieczną chwałę w niebie. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  Kol 3,12–17
Przyobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan:

Bracia: Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się 
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc 
jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut prze-
ciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. 
A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zo-
staliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa 
niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością 
nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni 
pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. 
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I wszystko, cokolwiek byście działali słowem lub czynem, wszystko 
czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 103(102),1–2.3–4.6.8.13.17
Ref.: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Ref.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Ref.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Ref.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem.
Ref.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Witaj, Matko Pana, Królowo Miłosierdzia,
Pocieszycielko wszystkich ludzi i nadziejo nieszczęśliwych
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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EWANGELIA  Łk 1,39–55
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
X Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i po-
zdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, 
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
„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”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.
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MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, 
którzy otrzymali nowe życie przez wyznanie wiary i chrzest święty, 
 osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysła-
wiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich Świętych.
Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją 
dobroć, powtarzając Jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla 
całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. 
Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez Nią zesłałeś ludziom 
Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, którzy zawsze 
się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły 
się do nich, razem z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty…

MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, 
któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chry-
stusa, Pana naszego.
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droga krzyżoWa

Stacja i
jezus skazany na śmierć
PODRÓŻNYCH W DOM PRZYJĄĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:
Kiedy dopełnił się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się 
do Jerozolimy, i wysłał przed sobą posłańców. Ci przyszli do jakiegoś 
miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go 
jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
 (Łk 9,51–53)

Panie Jezu, już na początku swej drogi do Jerozolimy, a więc ku śmierci, 
zostałeś odrzucony – nie przyjęto Cię. Bo byłeś obcy! Bo należałeś do 
innego narodu, wyznającego inną religię… Odmówiono Ci gościny – 
Człowiekowi zmierzającemu ku śmierci…

To wszystko, Panie, brzmi przerażająco znajomo – jakby było wprost 
zaczerpnięte z naszych gazet, przypomina sytuacje z naszych ulic. Od-
mawiamy gościny ludziom, którzy szukając lepszego życia, a czasami po 
prostu ratując życie (zagrożone śmiercią), pukają do drzwi naszych kra-
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jów, kościołów i domów. Są nam obcy, widzimy w nich wrogów, boimy 
się ich religii. I ich biedy!

Zamiast gościny – znajdują śmierć: u wybrzeży Lampedusy, Grecji, 
w obozach dla uchodźców. Odmowa przyjęcia łatwo staje się prawdzi-
wym wyrokiem śmierci. Na nich. Zatem i na Ciebie! W ostatnich kilku 
latach zostałeś skazany na śmierć w osobach 30 tysięcy uchodźców. Ska-
zany – przez kogo? Kto się podpisze pod tym wyrokiem?

Jestem przybyszem – mówisz do nas dzisiaj – nie mam miejsca, gdzie 
bym głowę mógł oprzeć, urodziłem się w stajni – bo nie przyjęto mnie 
do gospody. Znam gorzki smak udawanej gościny – jak u faryzeusza 
Szymona, który nie podał Mi ani wody do obmycia nóg, ani oliwy na 
spieczoną upałem głowę.

Przypominasz nam o uczniach z Emaus: gdy zaprosili Nieznajomego 
do stołu, otwarły się im oczy i poznali… Ciebie!

I my prosimy: Otwórz nam oczy! Daj się rozpoznać! W przybyszach, 
którzy nagle znaleźli się obok nas. W bezdomnych, śpiących na naszych 
dworcach, w bramach naszych domów, w kanałach, pod mostami. Ty ży-
jesz – w każdym przybyszu. I królujesz – jako potrzebujący, na wieki 
wieków. Amen.

Stacja ii
jezus podejmuje krzyż
GŁODNYCH NAKARMIĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Marka:
Jezus ujrzał wielki tłum. Uczniowie rzekli: „Odpraw ich! Niech idą do 
okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im 
odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”. Rzekli Mu: „Mamy za dwieście de-
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narów kupić chleba, żeby im dać jeść?”. Spytał: „Ile macie chlebów?”. 
Rzekli: „Pięć i dwie ryby”.
 (Mk 6,34–38)

Czego najbardziej potrzebujemy, żeby zmierzyć się z krzyżem, na przy-
kład z krzyżem głodu naszych sióstr i braci?

Zwykle myślimy jak Apostołowie: Za dwieście denarów nie wystar-
czy chleba… Dwieście denarów! Siedmiomiesięczna pensja!? Skąd naraz 
wziąć taką sumę!? Ten krzyż nas przerasta…

Pozornie bezradni, wynajdujemy rozwiązania przerzucające problem 
na innych: Niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie.

Ty jednak mówisz: Wy dajcie im jeść! I pytasz: Ile macie chlebów? 
Pytasz nie o to, czego nie mamy, lecz o to, co mamy! I czy potrafimy 
się podzielić tym, co mamy: pięcioma chlebami i dwiema rybami… Nie 
pytasz, czy to wystarczy dla tak wielu – pytasz, czy się tym podzielimy!

I oto zaczynamy rozumieć. Skąd bierze się na świecie głód? Nie 
z  braku chleba, lecz z  braku sol idarności. W naszym świecie nie 
brakuje chleba – jedna trzecia produkowanej żywności jest marnowana. 
Jednocześnie co sześć sekund umiera z głodu dziecko, a dzisiaj – tego 
wieczoru, blisko miliard ludzi na świecie nie wie, czy jutro będzie miało 
co jeść.

Panie Jezu, chwalimy Cię za wszystkich, którzy niosą miłosierdzie głod-
nym siostrom i braciom. Dziękujemy za tych, którzy ślubują ubóstwo, by 
nieść pomoc jeszcze uboższym od siebie. Pokazują, że – aby pomagać – 
potrzeba nie tyle wielkich środków, ile hojnego serca! Daj nam takie ser-
ce – solidarne i zdolne do podzielenia się, również ze swego niedostatku. 
Przywróć nam także zrozumienie dla postu – nie jako zdrowotnej diety, 
lecz rzeczywistej praktyki miłości. Na koniec prosimy za tych wszyst-
kich, których krzyż pozwoliłeś nam dostrzec przy rozważaniu tej stacji 
– za głodujących i za umierających z głodu. Chlebie  Żywy! Wspomóż 
ich! A nam… przebacz. Amen.
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Stacja iii
pierwszy upadek
GRZESZĄCYCH UPOMINAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Marka:
Przyszli do Jezusa z paralitykiem, którego niosło czterech. […] Jezus […] 
rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. [A następ-
nie:] „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.
 (Mk 2,3nn.)

Patrząc na Twój upadek, Jezu, myślę o swoich upadkach – o ciężkich 
grzechach, które zwaliły mnie z nóg. Już sama pamięć o nich mnie 
obezwładnia. Nie umiem o własnych siłach przyjść do Ciebie. Jestem 
sparaliżowany – bardziej niż tamten chory. On przynajmniej pozwolił 
sobie pomóc – przyjaciele przynieśli go do Ciebie. Ja uciekam ze swoim 
grzechem w samotność, upomnienie kwituję wzruszeniem ramion lub – 
częściej – agresją…

Dziękuję, że dziś jestem tutaj i słyszę, co mówisz do tamtego sparali-
żowanego grzesznika.

Mówisz wpierw: Synu (!), a potem dopiero: Odpuszczają ci się twoje 
grzechy.

Nie zaczynasz od grzechów. Nazywasz mnie „synem” – choć myśla-
łem, że nie mam już do tego prawa: Nie jestem już godzien nazywać się 
Twoim synem; uczyń mnie choćby jednym z najemników.

Ty jednak mówisz: „Najemnik? – Nie! Nigdy!” – „Oto twój pierścień, 
sandały i szata!”.

Tyle razy przeżyłem to w sakramencie  pokuty. Nie upokorzenie, 
lecz odnalezienie własnej godności! Tyle razy podniosłeś mnie z ziemi!
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Panie Jezu, bądź uwielbiony w każdym konfesjonale świata. Pełen mi-
łosierdzia. Przebaczający nie siedem i nie siedemdziesiąt siedem, ale 
siedemset siedemdziesiąt siedem milionów razy. Niemęczący się przeba-
czeniem. Bądź taki w każdym spowiedniku! Spraw, by sakrament pokuty 
zawsze i dla  każdego był doświadczeniem miłosierdzia i szacunku. 
Prosimy za tych, którzy z lęku, wstydu czy lekceważenia odkładają spo-
wiedź od lat. Daj im swojego Ducha – który przekonuje nas o grzechu 
– bo jest nam dany na odpuszczenie grzechów! Prosimy też za tych, 
których życiowe decyzje oddzielają od sakramentalnego rozgrzeszenia. 
Działaj w ich sumieniach, pomnażaj ich miłość, daj nam towarzyszyć 
im w Kościele. Daj nam ukochać Kościół, który nigdy nie jest bezradny 
wobec grzechu, choć tworzą Go grzesznicy. Święty, Święty, Święty 
Przyjacielu grzeszników na wieki wieków. Amen.

Stacja iV
jezus spotyka swoją matkę
STRAPIONYCH POCIESZAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Księgi Hioba:
Szatan obsypał Hioba trądem złośliwym. Hiob wziął więc skorupę, by się 
nią drapać, siedząc na gnoju. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszyst-
kim, co na niego spadło. Porozumieli się, by przyjść i pocieszać go. Skoro 
spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. 
Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy. Nikt nie wyrzekł słowa, 
bo widzieli ogrom jego bólu.
 (Hi 2,7–8.11–13)

Panie Jezu, Ty i Twoja Matka nie mieliście aż tyle czasu, by w milczeniu 
pobyć ze sobą. Nie dano Wam siedmiu dni i siedmiu nocy. Musiało Wam 



104

wystarczyć kilka sekund, spotkanie oczu. I  serc. Bez słowa. Bez gestu. 
Skondensowana intensywność miłości!

Jak przyjaciele Hioba, Twoja Matka musiała przyjść, boleć z Tobą 
i pocieszyć Cię. Ona także zapewne z trudnością Cię rozpoznawała: 
poranionego, zakrwawionego, dopiero co powstałego z upadku. Tradycja 
zachowała pamięć o tym miejscu, w którym upadłeś i w którym spotkała 
Cię Matka. W samym środku kanału przebiegającego przez Jerozolimę 
i zbierającego wszystkie jej odpady i nieczystości. Boski Hiobie, Jedyny 
Sprawiedliwy, upadłeś nie na gnój, tylko w sam środek ludzkich brudów.

Ty, Pierwszy Pocieszyciel. Jak bardzo sam potrzebowałeś pociechy 
na swej krzyżowej drodze… Tą pociechą stała się dla Ciebie milcząca 
współobecność Matki.

Czy nie jest tak, że najlepiej pocieszamy strapionych milczącą współ-
obecnością!?

Bo współmilczenie nie jest jedynie niemówieniem. Jest raczej wspól-
nym słuchaniem i oczekiwaniem odpowiedzi od Pana! Tak mówi Pismo: 
Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana (Lm 3,26).

Maryjo, Pocieszycielko strapionych, chcemy się od Ciebie uczyć miło-
siernej, milczącej obecności przy tych, którzy cierpią.

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, i Ciebie, Duchu Święty, Pocieszycielu, 
który nas pocieszasz w każdym naszym utrapieniu, byśmy mogli pocie-
szać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od 
Ciebie. Amen.



105

Stacja V
Szymon z cyreny pomaga nieść krzyż jezusowi
CHORYCH NAWIEDZAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza:
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w go-
rączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. […] Z nastaniem wieczo-
ra przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy 
i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izaja-
sza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.
 (Mt 8,14–17)

Wziąłeś na siebie nasze słabości i nosiłeś nasze choroby. Szymon – prze-
ciwnie: nie chciał wziąć na siebie Twojego krzyża. Nie chciał pomóc. 
Trzeba go było zmusić…

Nie mam prawa go osądzać. Sam równie chętnie uciekam przed cho-
robami i słabościami innych. Czy nie dlatego, że nie pamiętam, iż Ty 
pierwszy wziąłeś na siebie każdą z moich chorób i słabości?!

Mówisz o sobie: Byłem chory, ja jednak znam Cię przede wszystkim 
jako Lekarza – posłanego do chorych, nie do zdrowych. Ile to już razy 
przyszedłeś do mnie w sytuacji mojej choroby. Ile razy podałeś mi dłoń 
i podźwignąłeś? Z chorób znacznie cięższych niż gorączka: z egoizmu, 
lenistwa, bezczynności, niewiary w siebie. Nie chcę odmawiać Ci tego, 
czego sam tyle razy od Ciebie doznałem.

Panie Jezu, błogosławimy Cię we wszystkich, którzy pomoc chorym 
rozeznali nie tylko jako swój zawód, ale jako powołanie. We wszyst-
kich, których najlepiej opisuje pojęcie „s łużba zdrowia”: w lekarzach, 
pielęgniarkach, pielęgniarzach, wszystkich pracownikach szpitali i przy-
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chodni. Wychwalamy Cię za każdego z kapelanów szpitalnych i wspie-
rających ich wolontariuszy. Za zgromadzenia zakonne, których chary-
zmatem jest posługa chorym. Prosimy dla nich o nowe, liczne powołania. 
Błogosławimy Cię za lekarzy na placówkach misyjnych i za wszystkich 
ofiarodawców wspierających ich pracę. Dla siebie prosimy o wrażliwość 
na osobę każdego chorego. O uzdolnienie do chętnej, niewymusza-
nej pomocy. O hojność w ofiarowaniu czasu na odwiedziny (w domu, 
w szpitalu, w domu opieki). I na modlitwę. Amen.

Stacja Vi
Weronika ociera twarz jezusową
WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza:
Jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu 
i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. […] Jezus obrócił się, i widząc ją, 
rzekł: „Ufaj, córko! Twoja wiara Cię ocaliła”.
 (Mt 9,20–22)

Ewangelie nie zapamiętały imienia tej kobiety. Zapamiętała je Trady-
cja: Weronika! To właśnie ta kobieta – uzdrowiona kiedyś przez Cie-
bie z upływu krwi – nie mogła teraz obojętnie patrzeć, jak krwawisz na 
krzyżowej drodze. Jej czyn miłosierdzia był odwzajemnieniem. Kiedyś 
uwolniłeś ją od upływu krwi i od nieczystości, teraz ona otarła z krwi 
Twoją twarz i choć na moment przywróciła jej czystość.

Zakryta krwią, potem i brudem twarz Skazańca ukazała się na nowo 
oczom wszystkich jako pełne godności Oblicze Jezusa z Nazaretu!

Czy nie takim widziała Cię oczami serca, jeszcze zanim sięgnęła po 
swoją chustę!?
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Widziała Więźnia o twarzy Syna Bożego!
Co znaczy: więźniów pocieszać? Nie chodzi o jakąkolwiek pociechę. 

Chodzi o spotkanie, które pozwoli więźniowi odkryć w sobie na nowo 
twarz Syna lub Córki Boga – niezatarty obraz Syna Bożego – źródło nie-
usuwalnej ludzkiej godności!

Panie Jezu, Ty nawiedzasz nas w każdym zniewoleniu – w naszych 
nałogach, pożądliwościach i uzależnieniach. I zawsze widzisz w nas 
córki i synów Boga – także wtedy, gdy my widzimy już w sobie tylko 
więźniów, zniewolonych przez narkotyki, alkohol, pornografię, emocjo-
nalność, hazard, komputer, komórkę, pieniądz, wygodę… cokolwiek! 
Dla Ciebie twarz każdego i każdej z nas jest niezmiennie Twarzą Bożego 
Dziecka. Twój wzrok przywraca nam poczucie godności! Sięga głębiej 
niż chusta Weroniki.

Prosimy Cię, byśmy jak Weronika chcieli i umieli więźniów pocieszać. 
Poprowadź nas do ludzi cierpiących jakiekolwiek zniewolenie czy nałóg. 
Naucz nas myśleć z szacunkiem o każdym uwięzionym – w więzieniach, 
obozach pracy, w miejscach odosobnienia. Bądź naszą drogą do nich. 
Amen.

Stacja Vii
drugi upadek jezusa
URAZY CHĘTNIE DAROWAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza:
[Królowi przyprowadzono sługę], który mu był winien dziesięć tysięcy 
talentów. […] Pan ulitował się nad nim, uwolnił go i dług mu darował. 
Lecz, gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był 
winien sto denarów. […] I wtrącił go do więzienia, dopóki mu długu nie 
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odda. […] Wtedy uniesiony gniewem pan jego wezwał go i rzekł mu: 
Sługo niegodziwy! […] Czy nie powinieneś był ulitować się nad swoim 
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą!? I kazał wydać go katom.
 (Mt 18,21–35)

Panie, tyle mu darowałeś! Darowałeś mu dług przekraczający wyobraź-
nię! Dziesięć tysięcy talentów. Dwieście siedemdziesiąt ton złota!

Wybacz, że spytam: nie mogłeś darować mu jeszcze i tego, że nie prze-
puścił swojemu dłużnikowi? Odpuściłeś mu grzechy niewyobrażalne… 
Dlaczego nie odpuściłeś mu niewybaczenia!? Czy odmowa wybaczenia 
i darowania urazy jest aż tak wielkim grzechem? Czy nie miał prawa do-
magać się sprawiedliwości?

Miał. Ale nie na tym polegał jego grzech. Nie chodzi o to, że sam z sie-
bie nie potrafił wybaczyć, ale o to, że zmarnował miłość, którą Ty nad-
obficie go obdarzyłeś. Okazałeś mu bezgraniczne miłosierdzie nie po to, 
by poczuł się uwolniony od długu, ale po to, by innych kochał doznaną 
miłością. By wybaczał doznanym wybaczeniem. Nie wymagałeś od niego 
niczego, czego byś mu wcześniej nie dał. I to w nadmiarze!

Panie Jezu, błogosławimy Twoją obecność i moc we wszystkich, którzy 
wybaczają. Ty jesteś miłosierdziem, które nas uzdalnia, by urazy chętnie 
darować. Prosimy Cię przy tej stacji: zniszcz w nas starego człowieka! 
Zabij w nas nielitościwego dłużnika! Naucz nas wybaczać chętnie – 
uprzedzająco, bez wyczekiwania na prośbę i zadośćuczynienie ze strony 
winowajców. O, jak niepojęte jest Twoje miłosierdzie! Chcę mu za-
ufać. Również wtedy, gdy wzywasz, bym je okazał drugiemu – wybacza-
jąc bez wahania. Amen.
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Stacja Viii
jezus poucza płaczące niewiasty
NIEUMIEJĘTNYCH POUCZAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Dziejów Apostolskich:
Etiop, urzędnik królowej etiopskiej, wracał z Jerozolimy, czytając w swo-
im wozie proroka Izajasza. […] „Czy rozumiesz, co czytasz?” – zapytał 
Filip. A tamten odpowiedział: „Jakże mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie 
wyjaśni?” […] A Filip, wychodząc z tego tekstu Pisma, opowiedział mu 
Dobrą Nowinę o Jezusie.
 (Dz 8,27–28.30–31.35)

Panie Jezu, rozpoznajemy moc i  miłosierdzie Twego Ducha, któ-
ry kazał Filipowi przyłączyć się do owego człowieka, by go pouczyć. 
Miłosierdzie, bo człowiek ten był „obcy” i wykluczony ze wspólnoty 
modlitwy i kultu. Moc, która zaowocowała wiarą i przyjęciem chrztu. 
Chcielibyśmy się uczyć od Filipa takiej zdolności pouczania nieumiejęt-
nych – pouczania pełnego pokory, pobudzającego rozmówcę do zadawa-
nia najważniejszych pytań; pouczania skoncentrowanego na Tobie – na 
wydarzeniu Twojej  śmierci  i  zmartwychwstania – pouczania 
prowadzącego słuchacza do uznania w Tobie Pana i Zbawiciela.

Miłosierną zdolność pouczania nieumiejętnych objawiasz nam także 
Ty sam przy tej stacji – mówisz do towarzyszących Ci kobiet: Córki Jero-
zolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi. Pouczasz, bo kochasz. Pouczasz ze środka własnej męki – zapo-
minając o sobie, przekraczając własne cierpienie.

Panie Jezu, rozważając tę stację drogi krzyżowej, uczymy się, że poucze-
nie winno być zawsze czynem miłości i miłosierdzia. Przepraszamy 
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za te momenty w życiu, kiedy pouczaliśmy innych w gniewie, w pysze 
– by postawić na swoim – gdy upieraliśmy się przy swojej racji. Przepra-
szamy za chęć błyszczenia własną mądrością, którą zasłanialiśmy Cie-
bie – Źródło Mądrości i Mądrość Wcieloną. Przepraszamy za wszyst-
kie sytuacje, gdy nadużyliśmy zaufania tych, których nam zawierzyłeś 
w posłudze nauczania. Polecamy Ci, Panie, wszystkich nauczycieli, wy-
kładowców, katechetów, wychowawców, a nade wszystko rodziców: na-
pełnij ich swoją mocą i miłosierdziem, by mogli prowadzić i pouczać po-
wierzonych sobie. Mądrym słowem i przekonywającym świadectwem. 
Boski Rabbi i Świadku, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Stacja iX
trzeci upadek jezusa
WĄTPIĄCYM DOBRZE RADZIĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Marka:
Jezus rzekł im [Apostołom]: „Wszyscy zwątpicie we Mnie”. […] Na to 
rzekł Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!”. Odpowiedział mu 
Jezus: „[…] tej nocy […] trzy razy się Mnie wyprzesz”.
 (Mk 14,27.29–30)

Tuż przed męką pokazałeś, Jezu, swym uczniom zwątpienie jako upa-
dek i jako przyczynę kolejnych upadków. Zwątpienie, które po-
ciąga za sobą ucieczkę, rozproszenie, zdradę. Zwątpienie nie w siebie, 
nie we własne siły, ale zwątpienie w Ciebie – powiedziałeś: wszyscy 
zwątpicie we Mnie.

Zwątpienie…
Zwątpienie, które odbiera mi siły i powala na ziemię. Zwątpienie, czy 

jeszcze kiedykolwiek powstanę z upadku. Każdy mój grzech pociąga 
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za sobą następny. Z każdym następnym – coraz bardziej tracę nadzieję. 
Zwątpienie, które mi mówi: „To już nałóg; silniejszy od ciebie!”. To zwąt-
pienie – ostatecznie – jest zwątpieniem w Ciebie! Że nie jesteś dość silny, 
by mnie podnieść. Że nie chcesz mnie podnieść. Czy w ogóle możesz 
kochać kogoś takiego jak ja? Zwątpienie w realność Paschy. Zwątpienie 
w celowość i sens mojego życia. W Twoją Opatrzność. I miłosierdzie.

Wątpiącym dobrze radzić! Ale co poradzić człowiekowi bezradnemu? 
Jak dobrze  radzić człowiekowi zżytemu już ze swoją bezradnością? 
Uwięzionemu w zwątpieniu? Jak pokazać, że zwątpienie jest kłam-
stwem? I o nas, i o Tobie!

Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystkie pytania, które rodzą się w nas, 
gdy zatrzymujemy się przy tej stacji. Nie chcemy łatwych odpowiedzi… 
Prosimy o pokorną otwartość na Twojego Ducha – Ducha Rady, otrzy-
manego przy bierzmowaniu – na Jego mądrość i rozeznanie. Niech On 
w nas słucha, niech nam podpowiada: i właściwe pytania, i prawdziwe 
odpowiedzi.

Wychwalamy Cię za tych wszystkich, którzy wspierają wątpiących 
i nie zostawiają ich samych – zwłaszcza w zwątpieniu co do możliwo-
ści nawrócenia i wyzwolenia z nałogu. Wychwalamy Cię za ich bliskich: 
rodziny, przyjaciół, za terapeutów i kierowników duchowych. Za wszyst-
kich, którzy nie tracą wiary w ludzi. I w Ciebie. Amen.



112

Stacja X
jezus z szat obnażony
NAGICH PRZYODZIAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:
Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego Ojciec i wzruszył się głęboko, wy-
biegł mu naprzeciw […] ucałował go […] i rzekł: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę, i ubierzcie go”.
 (Łk 15,20.22)

Gdy klękał przed Ojcem, był niemal nagi. Zmarnotrawił wszystko. Nie, 
nie majątek! Stracił poczucie własnej godności. Jest nagi jak niewolnik. 
Bankrut, któremu – z jego własnej winy – zabrano ostatnią koszulę! Nagi 
– jak Adam i Ewa w raju, kiedy po grzechu otworzyły się im oczy, i po-
znali, że są nadzy, i skryli się przed Tobą. On pewnie podobnie – chciałby 
zakryć swoją nagość przed Ojcem. Grzesznik – jak oni. Zawstydzony 
i upokorzony.

Ta scena, Panie Jezu, pomaga mi inaczej zobaczyć Twoją nagość na 
Golgocie. Nie obnażono Cię bez Twojej woli. Wybrałeś  nagość, by 
okazać swoją jedność: z nagimi Adamem i Ewą, z każdym z marnotraw-
nych synów i każdą z marnotrawnych córek – obnażonych i upokorzo-
nych przez grzech. Na Golgocie stajesz nagi nie przed oprawcami, ale 
przed Ojcem. Słowa marnotrawnego syna: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Tobie… nie jestem godzien nazywać się Twoim synem – czynisz swoimi. 
Wypowiadasz je swoją nagością! Jesteś jedno ze mną, ogołoconym przez 
grzech.

Ta jedność mnie zbawia. Twój Ojciec nie potrafi spokojnie patrzeć na 
nagość swojego Dziecka. Natychmiast Cię przyodziewa. W najlepszą sza-
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tę sięgającą stóp i złoty pas na piersiach (por. Ap 1,13). Nagi w śmierci, 
w zmartwychwstaniu znów jesteś odziany w synowską godność.

A my, a ja z Tobą.

Boże Ojcze, Ty jesteś pierwszym, który przyodziewa nagich! Prosimy, 
daj nam Ciebie naśladować. Naucz nas dzielić się, gdy potrzeba, swoim 
ubraniem. Pilnuj nas, byśmy chcieli się dzielić jak Ty – najlepszą (!) szatą 
– ubraniem nowym, czystym i zadbanym, a nie starym, zużytym i nie-
potrzebnym. Daj nam także zachować skromność i ubóstwo w ubiorze, 
byśmy tym łatwiej mogli się dzielić tym, co zaoszczędzimy. Prosimy o to 
przez Tego, który przyjął naszą nagość – by nas przyodziać w nowego 
człowieka. Amen.

Stacja Xi
jezus przybity do krzyża
KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSIĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Dziejów Apostolskich:
Gdy usłyszeli [mowę Szczepana], zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali 
zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo […] za-
wołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!”. Po tych słowach 
skonał.
 (Dz 7,54–55.60)

Błogosławimy Cię, Panie Jezu, za to, że takiej mocy udzielasz ludziom! 
Mocy, która jest c ierpl iwością – nie tyle wobec cierpienia, ile wobec 
jego sprawców. Nawet wobec prześladowców. Ta cierpliwość nie jest je-
dynie zaciśnięciem zębów. Nie jest też bezczynną apatią. Ani stoickim 
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spokojem, w poczuciu chłodnej wyższości nad czyniącymi zło. Cier-
pliwość Szczepana, cierpliwość męczenników jest miłością do krzyw-
dzicieli. Jest mocnym świadectwem. Jest pełnym pokoju milczeniem 
przerywanym modlitwą o wybaczenie. Jest ostatnim mocnym słowem 
i czynem miłosierdzia.

Cierpliwość Szczepana jest odwzorowaniem Twojej, Panie; jego sło-
wa są odbiciem Twoich: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. 
W chwili męczeństwa Szczepan patrzył w niebo i widział Ciebie! Miał 
przed oczami Ciebie, a nie swoją krzywdę i nie złość przeciwników. To 
widzenie nim zawładnęło i go przemieniło – upodobniło do Ciebie. Na 
Szczepanie spełniła się obietnica Pisma: Wiemy, że gdy się objawi, bę-
dziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Właśnie tak! 
Objawiłeś się mu i upodobniłeś do siebie.

Jezu Chryste, c ierpl iwy i  wielkiego miłosierdzia, daj nam się 
w Ciebie zapatrzeć jak Szczepan. Daj nam odkryć cierpliwość jako czyn 
wielkiego miłosierdzia! Połóż nam swój palec na ustach, gdy chcemy wy-
buchnąć rozgoryczeniem i pretensją, agresją i skargą. Naucz nas modlić 
się za nieprzyjaciół. Nie stawiać oporu złemu! Nadstawiać drugi poli-
czek. Odstępować szatę temu, kto zabiera nam płaszcz. Iść dwa tysiące 
kroków z tym, kto nas zmusza, by przejść z nim tysiąc. Daj, byśmy się 
nie dali zwyciężyć złu, lecz zwyciężali je dobrem. Cichy Baranku popro-
wadzony na zabicie, jak owca niema wobec strzygących ją – objaw się 
w nas Twoją cierpliwością. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Stacja Xii
jezus umiera na krzyżu
SPRAGNIONYCH NAPOIĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Jana:
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło 
Pismo, rzekł: „Pragnę”. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do 
ust Mu podano.
 (J 19,28–29)

Byłem spragniony, a daliście / nie daliście Mi pić…
Czego pragnie umierający człowiek? Jakie pragnienia ma umierające 

dziecko?
Podano Ci ocet do ust. Ostatni gest człowieka względem Ciebie. Na 

sekundę przed Twoją śmiercią. Ostatnia drwina. Ostatni akt wrogości. Tak 
jak zapowiedział psalmista: Na współczującego czekałem, ale go nie było 
[…]. Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie 
octem (Ps 69 (68),21–22). Nie oszczędziliśmy Ci niczego! Nawet szyder-
stwa z ostatniego pragnienia…

Przeraża mnie myśl, że to może się powtórzyć, także i dzisiaj. Że 
mogę zobojętnieć, że mogę chcieć uciec przed pragnieniem osamotnio-
nych, umierających ludzi. Nieraz bliskich mi umierających ludzi. Albo 
że mogę próbować zbyć to pragnienie byle czym: drogimi gadżetami 
mającymi zastąpić… obecność.

Panie Jezu, Ty znasz pragnienia każdego ludzkiego serca. Ty chcesz 
je nasycić Wodą Żywą – kto ją pije, nie będzie pragnął na wieki. Tą 
Wodą, którą Ty dajesz, jest Duch Święty – Ten, który w tajemnicy Trój-
cy jest osobową miłością. Daj nam – jak Ty – odkrywać i rozumieć 
ludzkie pragnienia i – również jak Ty – wychodzić im naprzeciw. Daj 
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nam być naprawdę przy spragnionym człowieku. Z kubkiem wody. 
I z miłością, która jest kanałem Wody Żywej. Błogosławimy Cię za 
wszystkich tych, którzy to czynią, którzy Ci towarzyszą – obecnemu 
w umierających. Za lekarzy, pielęgniarki, pracowników hospicjów, od-
działów opieki terminalnej, zakładów opieki leczniczej. Za wszystkich 
wolontariuszy i tych, którzy wspierają hospicja materialnie. Tylko Ty sy-
cisz każde ludzkie pragnienie na wieki wieków. Amen.

Stacja Xiii
jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona matki
MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Ewangelii według Świętego Marka:
Do Jezusa rzekł człowiek z tłumu: „Nauczycielu, przyprowadziłem do 
Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego”. […] Jezus rzekł im: „Ten 
rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”.
 (Mk 9,20.29)

Patrzymy na Ciebie, Maryjo, siedzącą u stóp krzyża, z martwym ciałem 
Syna na kolanach. Trwającą na modli twie. W obolałym skupieniu, ale 
na modlitwie. Dlatego właśnie nie bezradną, nie bezsilną, nie pokonaną, 
nie złamaną – ale: wzmocnioną, zaangażowaną dalej w dzieło zbawcze 
Syna, współmiłosierną z Nim – pierwszą w długiej dziejowej procesji 
tych, którzy – radując się w cierpieniach za nas – w swoim ciele do-
pełniają niedostatki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół. I czynią to na modlitwie!

Jest bowiem taki rodzaj zła, jest taki rodzaj demonów i pokus, które 
można wyrzucić jedynie modlitwą. Każde inne „narzędzie” jest niesku-
teczne. Zostaje modli twa i  post.
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Twoja modlitwa na Golgocie – jest doświadczeniem mocy, nie słabo-
ści. Jest dowodem na to, że miłosierdzie nigdy, w żadnej sytuacji, nie jest 
bezsilne! Wtedy, gdy wszyscy inni składają broń, miłosierdzie sięga po 
mocny oręż modlitwy.

Panie Jezu, błogosławimy i wysławiamy Cię za ludzi, którzy nie ustają 
w miłosiernej walce o innych, także wtedy, gdy wszyscy inni już się pod-
dali. Dziękujemy za tych, którzy w pełnym zawierzeniu Tobie modlą się 
za zmarłych – tragicznie, niespodziewanie, w uporze, w buncie, w odmo-
wie nawrócenia. Za tych, którzy upartą modlitwą towarzyszą tym, którzy 
nie chcą żadnego towarzyszenia, którzy brną w zło, pogodzili się z na-
łogiem lub w ogóle nie dostrzegają zła, które czynią. Dziękujemy Ci za 
tych, którzy modlitwą i postem wspierają nieuleczalnie chorych, konają-
cych, opłakujących swoich bliskich. Którzy modlą się o pokój, o który 
już nikt poza nimi i ofiarami wojny nie zabiega. Prosimy, rozpal i w nas 
ten charyzmat miłosiernej modlitwy za żywych i umarłych. Amen.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Stacja XiV
jezus złożony do grobu
UMARŁYCH GRZEBAĆ

V. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi.
R. Quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Z Księgi Tobiasza:
Ja, Tobiasz […] dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli 
widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków, wyrzucone poza mury Nini-
wy, grzebałem je […]. A jeden z mieszkańców Niniwy doniósł królowi, że 
to ja jestem tym, który grzebie potajemnie. Musiałem się ukrywać. […] 
Wtedy cały mój majątek zagrabiono.
 (Tb 1,3.17.19–20)
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Czy pogrzebanie zmarłego jest aż tak ważnym czynem miłosiernej mi-
łości? Czy dla pogrzebania zmarłych warto zaryzykować aż tyle co To-
biasz? Gniew władcy, życie, majątek!?

Ile jeszcze rozumiemy z tej wrażliwości w świecie, w którym coraz 
więcej rodzin nie odbiera ze szpitali ciał swoich bliskich zmarłych, aby 
ich pochować… w świecie, w którym matkom nie zawsze wydaje się 
ciała ich zmarłych przy porodzie niemowląt… a ciała dzieci, na których 
dokonano aborcji, po prostu wyrzuca się do śmieci?

Panie Jezu, chcemy tworzyć – i współtworzyć (!) – inny świat. Dlate-
go błogosławimy Cię za Józefa z Arymatei, który chciał być dla Cie-
bie Tobiaszem. I za dzisiejszych Tobiaszów. Błogosławimy Cię za tych, 
którzy potrafią zadbać o pochówek ludzi bezdomnych. Za tych, którzy 
pomagają ludziom samotnym i ubogim pogrzebać ich bliskich. Za tych, 
którzy dbają o zapomniane groby ludzi nieznanych. Którzy troszczą się 
o groby nieprzyjaciół – żołnierzy wrogich armii, członków mniejszości 
etnicznych czy narodowych. Bądź błogosławiony za tych, którzy dbają 
o największe cmentarzyska świata i strzegą pamięci o miejscach takich, 
jak Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald i inne.

Chroń nas przed lekceważeniem tego uczynku miłości. Bądź przyna-
gleniem, byśmy nigdy nie opuścili pogrzebu naszych bliskich. Byśmy 
nikogo z naszych znajomych nie zostawili samego, gdy opłakuje swoich 
zmarłych. Daj, byśmy pamiętali o naszych zmarłych. W modlitwie osobi-
stej i w czasie liturgii. Przez nawiedzenie grobu. Amen.

Daj nam szacunek wobec śmierci! Ona jest bramą życia!

Błogosławieństwo (po łacinie)
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Sobota, 30 lipca,  
czuWanie

Dzisiaj przenosimy się w miejsce, które nazwano Campus Misericordiae 
– Pole Miłosierdzia. Tu rozpoczyna się kulminacyjny moment naszego 
spotkania ze Zbawicielem podczas Światowych Dni Młodzieży. Od naj-
dawniejszych czasów, zarówno w epoce Starego Testamentu, jak i w erze 
chrześcijańskiej, do każdego ważnego wydarzenia zbawczego wierzący 
przygotowywali się, czuwając. Był to czas modlitwy, medytacji i śpie-
wu, który miał rozpalić serca na działanie łaski Bożej. Zgromadzeni na 
Campus Misericordiae, będziemy szukać prawdziwego źródła, z którego 
płynie łaska Miłosierdzia. Wiemy, że jest nim sam Bóg, którego objawia 
nam nasz Zbawiciel. Ale jak Go coraz lepiej odkrywać? Pomogą nam 
w tym przewodnicy tego dnia i tej nocy czuwania: Święty Jan Paweł II, 
święta siostra Faustyna, a także Ojciec Święty Franciszek. Przejdziemy 
też przez Bramę Miłosierdzia. Dzień dzisiejszy będzie wymagał od nas 
wiele wysiłku, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Poszukujemy jed-
nak skarbu i lekarstwa na istotne problemy dzisiejszego społeczeństwa, 
dlatego warto ten wysiłek podjąć.
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liturgia godzin

Wezwanie

Odmawia się Psalm 95 (zob. Teksty wspólne Liturgii godzin) z antyfoną:

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, * który jest wielkim Bogiem.

jutrznia

HYMN
1 Jutrzenka złoci niebiosa
I dzień już wschodzi nad ziemią,
Słoneczny promień jaśnieje,
Niech precz odejdą pokusy.

2 Niech pierzchną nocne złudzenia
I grzech, co duszę obarcza,
Niech zło, przez mrok przyniesione,
Zapadnie w ciemność wieczystą.

3 Niech nas ogarnie światłością
Poranek, może ostatni,
I spełni nasze pragnienia,
Zawarte w słowach tej pieśni.
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4 Sławimy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Naszemu Bogu i Panu. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, * aby rozważać Twoje 
słowo, Panie.

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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.
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Ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, / aby rozważać Twoje 
słowo, Panie.

2 ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, * Jemu zawdzięczam moje 
ocalenie.

Pieśń  Wj 15,1b–4.8–13.17–18
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego (por. 
Ap 15,2–3)
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.
 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, †
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, *
straszliwy w czynach, sprawiający cuda?
 Wyciągnąłeś prawicę *
 i wchłonęła ich ziemia.
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Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony †
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, / Jemu zawdzięczam moje 
ocalenie.

3 ant. Chwalcie Pana, * wszystkie narody. †

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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chwalcie Pana, / wszystkie narody.
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CZYTANIE  2 P 1,10–11
Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. 
To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie 
wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbaw-
cy, Jezusa Chrystusa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Wołam do Ciebie, Panie, * Ty jesteś moją ucieczką.
W. Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.
K. Działem moim w krainie żyjących.
W. Ty jesteś moją ucieczką.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś moją ucieczką.

Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, * którzy mieszkają w mroku i w cieniu 
śmierci.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Błogosławmy Chrystusa, który upodobnił się we wszystkim do braci, 
aby się stać miłosiernym i wiernym Pośrednikiem u Boga. Błagajmy Go, 
wołając:
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Jezu, słońce sprawiedliwości, Tobie nasz dzień poświęcamy,
– bo Ty we chrzcie nas oświeciłeś.
W każdej godzinie tego dnia pragniemy Cię wielbić
– i we wszystkim chwalić Twoje imię.
Za przyczyną swej Matki, Maryi, która zachowywała Twoje słowa 
w sercu,
– kieruj dziś naszymi krokami zgodnie z Twoją Ewangelią.
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Daj, abyśmy pielgrzymując pośród świata, który przemija, dążyli do nie-
skazitelnego życia,
– a przez wiarę, nadzieję i miłość odczuwali już teraz smak wiecznej 
radości.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Panie, nasz Boże, niech nasze serca oświeca blask zmartwychwstania, 
abyśmy wolni od ciemności grzechu śmiertelnego doszli do wiekuistej 
radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.

i nieszpory

HYMN
1 Boże, źródło wszelkich bytów,
Gdy skończyłeś swoje dzieło,
Napełniłeś całą ziemię
Darem bogactw nieprzebranych.

2 Już skończony ogrom świata,
Wtedy nastał odpoczynek,
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,
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Daj nam wspólnie się radować
Twym pokojem wiekuistym.

5 Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Twoje słowo jest pochodnią * dla stóp moich, Panie.

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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku, teraz i zawsze, *
 i na wieki wieków. Amen.
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Ant. Twoje słowo jest pochodnią / dla stóp moich, Panie.

2 ant. Dasz mi pełnię radości * przy Tobie, Panie.

Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2,24)
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 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, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
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Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Dasz mi pełnię radości / przy Tobie, Panie.

3 ant. Chrystus stał się sprawcą wiecznego zbawienia * dla wszystkich, 
którzy Go słuchają.

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, †
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.
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CZYTANIE  Kol 1,3–6a
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ile-
kroć modlimy się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chry-
stusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich Świętych 
– z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już 
przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy – Ewangelii, która do 
was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, 
owocuje ona i rośnie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
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 sięga 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.

Pieśń Maryi  Łk 1,46–55
Ant. Zacheuszu, zejdź prędko, * albowiem dziś muszę się trzymać 
w twoim domu. / Zeszedł więc z pośpiechem / i rozradowany przyjął 
Pana w swoim domu.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Bóg wspomaga i darzy opieką swój lud, który wybrał sobie na dziedzic-
two, aby go doprowadzić do szczęścia. Pamiętając o dobroci Boga, skła-
dajmy Mu dzięki i wołajmy do Niego:
W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję.
Ojcze nieskończenie dobry, błagamy Cię za naszym papieżem N. i za 
naszym biskupem N.,
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– miej ich w opiece i uświęcaj swoją mocą.
Spraw, niechaj chorzy jednoczą się z cierpieniami Chrystusa,
– aby zawsze mogli doznawać Jego pociechy.
Wejrzyj łaskawie na tych, którzy są pozbawieni dachu nad głową,
– niech znajdą mieszkanie godne człowieka.
Daj i zachowaj od zniszczenia plony ziemi,
– aby wszystkim wystarczyło codziennego chleba.
Zachowaj nasz naród od nieszczęścia,
– niech żyje w dobrobycie i w pokoju.
Panie, okaż zmarłym swoją wielką łaskawość,
– wprowadź ich do niebiańskiego mieszkania.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć 
proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; odnów życie im 
udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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mSza śWięta

Formularz z XVII niedzieli zwykłej; czytania z soboty XVII tygodnia 
zwykłego II. Można też wybrać inny formularz z czytaniami, np. o NMP 
Królowej i Matce Miłosierdzia.

KOLEKTA
Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani świę-
te, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami 
i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nie-
ustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świę-
tego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  Jr 26,11–16.24
Jeremiasz ocalony od śmierci
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza:

Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi 
słowami: „Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował prze-
ciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy”. Jeremiasz zaś rzekł 
do wszystkich przywódców i do całego ludu: „Pan posłał mnie, bym gło-
sił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które 
słyszeliście. Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, 
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słuchajcie głosu Pana, naszego Boga; wtedy ogarnie Pana żal nad nie-
szczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rę-
kach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie 
jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, 
na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan 
do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa”.
Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: „Czło-
wiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię 
Pana, naszego Boga”.
Achikam przeto, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wyda-
ny w ręce ludu na śmierć.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 69(68),15–16.30–31.33–34 (R.: por. 14)
Ref.: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, †
wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, *
ratuj mnie z wodnej głębiny.
Niech mnie nie porwie nurt wody, †
niech nie pochłonie mnie głębia, *
niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani.
Ref.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Ref.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Ref.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Mt 5,10
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  Mt 14,1–12
Śmierć Jana Chrzciciela
X Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł 
do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego 
moce cudotwórcze działają w nim”. Herod bowiem kazał pochwycić Jana 
i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata 
jego Filipa. Jan bowiem upominał go: „Nie wolno ci jej trzymać”. Chętnie 
też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wo-
bec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać 
wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez 
swą matkę, powiedziała: „Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela”.
Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiad-
ników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. 
Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją 
swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem 
poszli i donieśli o tym Jezusowi.

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobro-
dziejstw, aby mocą Twojej łaski ta Ofiara uświęciła nasze życie doczesne 
i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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MODLITWA PO KOMUNII
Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiąt-
kę męki Twojego Syna, spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości 
przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
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czuWanie

przejście przez bramę miłosierdzia

Ten obrzęd rozpocznie się wraz z przyjazdem Ojca Świętego. Przed roz-
poczęciem komentator czyta początek Bulli Misericordiae Vultus.

Z bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Misericordiae 
Vultus (nr 1–3):

1. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajem-
nica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono 
stało się żywe, widoczne i osiągnęło swój szczyt w Jezusie z Nazaretu. 
Ojciec „bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2,4), gdy objawił Mojżeszo-
wi swoje imię: „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 
i wierność” (Wj 34,6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie pozna-
wać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. 
W „pełni czasów” (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe według Jego 
planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewi-
cy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto Go widzi, 
widzi też i Ojca (por. J 14,9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami 
i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga.
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2. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. 
Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju. Jest warunkiem na-
szego zbawienia. Miłosierdzie to słowo, które objawia Przenajświętszą 
Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wy-
chodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które 
mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na 
swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, 
która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, 
że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz 
grzech.

3. Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić 
wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działa-
nia Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Mi-
łosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, aby świadectwo wierzących 
stało się jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze.

Czuwanie
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Modlitwa przed błogosławieństwem

Na zakończenie adoracji:

Maria Regina mundi

Maria Regina mundi,
Maria Mater Ecclesiae,
Tibi assumus,
Tui memores.
Vigilamus! Vigilamus!
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niedziela, 31 lipca,  
poSłanie

Nocne czuwanie pomogło nam przygotować się do dzisiejszych wyda-
rzeń, które przypominają nam scenę przyjścia Jezusa Zmartwychwsta-
łego do Apostołów, trwających we wspólnocie w zamkniętym Wieczer-
niku. Działo się to „w pierwszy dzień tygodnia”, czyli w niedzielę. Gdy 
Jezus udzielił Apostołom swojego Ducha i daru pokoju, odważnie otwo-
rzyli drzwi i poszli do innych z Dobrą Nowiną.

My też jesteśmy Kościołem – wspólnotą, która zgromadziła się razem 
„w pierwszy dzień tygodnia”. Oczekujemy, by Chrystus napełnił nas swo-
im Duchem i darem pokoju. Chcemy odkryć, że Chrystus na nas patrzy, 
tak jak patrzył na Zacheusza, i tak jak Zacheusz chcemy przyjąć dar Bo-
żego zmiłowania. Chcemy nieść radość tego orędzia dzisiejszemu świa-
tu. Światło, które symbolicznie zabierzemy na pamiątkę tych dni, będzie 
nam przypominać o powierzonym zadaniu.

Jesteśmy Kościołem, zgromadzonym z różnych ludów i narodów. Zjed-
noczyła nas w Chrystusie łaska chrztu Świętego. Gdy w czasie wyznania 
wiary założymy białą szatę (szal), na której wypisaliśmy datę naszego 
chrztu, symbolicznie ukażemy naszą jedność w realizacji dzieła Bożego 
Miłosierdzia. Zbawiciel żyje i potrzebuje naszych serc, naszych rąk i nóg, 
by nieść orędzie Miłosierdzia również dzisiaj.
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liturgia godzin

II tydzień psałterza
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Wezwanie

Odmawia się Psalm 95 (zob. Teksty wspólne Liturgii godzin) z antyfoną:

Ant. Przyjdźcie, uwielbiajmy Pana, * który jest Pasterzem swojego ludu 
/ Alleluja.

jutrznia

HYMN
1 Oto już bledną mroczne cienie nocy
I jasna zorza lśni na nieboskłonie,
Przeto z ufnością z całych sił prosimy
Wszechmogącego:

2 Boże jedyny, zmiłuj się nad nami,
Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem,
Okaż się Ojcem, który nam otworzy
Bramy wieczności.
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3 Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy,
A Twoja chwała niech napełni ziemię,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Dawco pociechy. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Błogosławiony, * który idzie w imię Pańskie. / Alleluja.

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.
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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, †
 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!
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 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.
 Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, *
 Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
 Chwała Ojcu i Synowi, *
 i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony, / który idzie w imię Pańskie. / Alleluja.

2 ant. Śpiewajmy hymny * naszemu Bogu. / Alleluja.

Pieśń  Dn 3,52–57
Hymn uwielbienia
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, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
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 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. Śpiewajmy hymny / naszemu Bogu. / Alleluja.

3 ant. Chwalcie Pana * za niezmierzoną wielkość Jego. / 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, †
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.
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Ant. Chwalcie Pana / za niezmierzoną wielkość Jego. / Alleluja.

CZYTANIE  Ez 36,25–27
Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was 
od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam ser-
ce nowe i ducha nowego tchnę w wasze 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.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Wysławiamy Cię, Boże, * Chwalimy Twoje imię.
W. Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.
K. Rozgłaszamy Twoje cuda.
W. Chwalimy Twoje imię.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy Twoje imię.

Pieśń Zachariasza  Łk 1,68–79
Ant. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, * gdyż i on jest synem 
Abrahama.
Tekst Pieśni: Teksty wspólne Liturgii godzin.

PROŚBY
Dzięki składajmy naszemu Zbawicielowi, który przyszedł na ten świat, 
aby być Bogiem z nami. Zanośmy do Niego nasze prośby:
Chryste, Królu chwały, bądź naszą radością.
Chryste Panie, światłości wschodząca z wysoka, Ty jesteś początkiem 
przyszłego zmartwychwstania,
– wspieraj nas, abyśmy nie trwali w mrokach śmierci, lecz postępowali 
za Tobą w światłości życia.
Okaż nam swą dobroć, która objawia się we wszystkich stworzeniach,
– abyśmy wszędzie oglądali Twoją chwałę.
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Panie, nie dopuść, aby dzisiaj zło nas zwyciężyło,
– lecz pomóż nam je pokonać siłą dobra.
Ty po przyjęciu chrztu w Jordanie zostałeś namaszczony Duchem Świę-
tym,
– spraw, niech kieruje nami dzisiaj łaska Twego Ducha.
Ojcze nasz…

MODLITWA
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą do-
broć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; odnów życie im 
udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Obrzędy zakończenia: Teksty wspólne Liturgii godzin.
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mSza śWięta

Formularz Mszy Świętej: IV Msza za Kościół 
Kościół powołany do realizacji dzieła Chrystusowego miłosierdzia.

KOLEKTA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę 
wszystkim narodom, strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Ko-
ściół, rozszerzony na cały świat, trwał z niewzruszoną wiarą w wyzna-
waniu Twojego imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE  Oz 6,1–6
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary
Czytanie z Księgi proroka Ozeasza:

„Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas 
pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trze-
ciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, 
aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny 
deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię”.
Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo? Miłość wasza 
podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego 
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ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje 
zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż cało-
paleń.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  Ps 96(95),1–2.3.7.8a.10 (R.: por. 3)
Ref.: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Ref. 
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Ref.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Ref. 

DRUGIE CZYTANIE  Ef 2,4–10
Bóg bogaty w miłosierdzie
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan:

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką 
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chry-
stusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem 
też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie 
Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski 
wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
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Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, 
lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czy-
nów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Oto słowo Boże.

Ewangelia jest proklamowana w obrządku rzymskim i bizantyjsko 
słowiańskim

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  por. Mk 10,45
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życia na okup za wielu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  Łk 19,1–10
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu
X Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. 
Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu 
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na 
sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu”. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, 
widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz 
stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, 
a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus 
rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on 
jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać 
i zbawić to, co zginęło”.

Oto słowo Pańskie.
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WYZNANIE WIARY
Wszyscy zakładają biały szal, na którym mają wypisaną datę swojego 
chrztu świętego.

Ksiądz Kardynał: Drodzy Bracia i Siostry, przez misterium paschalne zo-
staliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego 
śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Biała szata przypo-
mina nam o naszym powołaniu dzieci Bożych. Świadomi tego, jak wielki 
dar otrzymaliśmy od Boga bogatego w Miłosierdzie, w obecności Ojca 
Świętego, Następcy Piotra Apostoła, odnówmy z radością wyznanie na-
szej wiary..

Wszyscy śpiewają CREDO IN UNUM DEUM

MODLITWA POWSZECHNA

MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, Ty przez ofiarę Chrystusa oczyściłeś Twój Kościół 
i nieustannie go uświęcasz, spraw, aby zjednoczony z Chrystusem, któ-
ry jest jego Głową, razem z Nim Tobie się ofiarował i wypełniał Twoją 
wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

VII PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE
Zbawienie przez posłuszeństwo Chrystusa
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze 
i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszech-
mogący, wieczny Boże.
W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odku-
piciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz 
grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. 
Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez 
grzeszne nieposłuszeństwo.
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Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, z rado-
ścią wołając:
Święty, Święty, Święty…

MODLITWA PO KOMUNII
Miłosierny Boże, prowadź swój Kościół, który pokrzepiłeś Świętym 
Pokarmem, aby pod Twoim możnym kierownictwem cieszył się coraz 
większą wolnością i trwał w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.
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pielgrzymka 
miłoSierdzia

Pielgrzymka, do której Cię zapraszamy, jest szczególnym doświadcze-
niem w Roku Miłosierdzia, gdyż wiedzie do Łagiewnik, skąd orędzie 
o Bożym Miłosierdziu rozlało się na cały świat. Spróbujemy zagłębić 
się w tajemnicę tego orędzia przez nawiedzenie sanktuariów związanych 
z świętą siostrą Faustyną i Świętym Janem Pawłem II – dwojgiem świad-
ków, którzy na Bożej miłości oparli swoją służbę w Kościele.

Naszą wędrówkę rozpoczniemy w Sanktuarium Świętego Jana Paw-
ła II, miejscu, które sprzyja refleksji nad tym, co znaczy bardziej być niż 
mieć, i odkrywaniu powołania do bycia dla drugiego człowieka, dla Na-
rodu, Kościoła i świata. Relikwie świętego papieża, krew i zakrwawiona 
sutanna – ślad po postrzale na placu Świętego Piotra – niech przemówią 
do nas i przypomną o potrzebie odnalezienia w sobie Ewangelii życia 
i apostolskiego zapału. Wszystko jest możliwe dla tego, kto w Bogu złoży 
swoją ufność.

Z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II trasa naszej pielgrzymki pro-
wadzi do bazyliki Bożego Miłosierdzia. Tam dzięki świadectwu Świętej 
siostry Faustyny zanurzamy się w istotę przesłania, które polecił przeka-
zać światu sam Jezus. Po drodze do bazyliki z wiarą powierzymy Bogu 
siebie, swoje sprawy, trudności i lęki, odmawiając Koronkę do Bożego 
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Miłosierdzia, którą przekazała nam święta orędowniczka, siostra Fausty-
na. Ze słowami tej modlitwy na ustach zbliżymy się do Drzwi Świętych. 
Skorzystajmy z wielkiego daru, jakim jest możliwości zyskania odpustu 
zupełnego – zgodnie z warunkami ustanowionymi przez papieża Fran-
ciszka w Roku Miłosierdzia. Wejdźmy do bazyliki, stańmy przed obra-
zem Jezusa Miłosiernego i przy relikwiach Apostołki Bożego Miłosier-
dzia i pozwólmy, by w naszych sercach wybrzmiały słowa, które są istotą 
głoszonego przez nią przesłania: „Jezu, ufam Tobie”. Siostra Faustyna 
pomaga nam zrozumieć odpowiedzialność, jaka spoczywa na każdym 
Dziecku Bożym – to odpowiedzialność za drugiego człowieka. Chcemy 
się modlić o miłosierdzie dla nas samych, ale również dla wszystkich, 
którzy się w życiu pogubili.

Po opuszczeniu bazyliki będzie można skorzystać z sakramentu pokuty 
i pojednania oraz chwilę odpocząć.

Na trasie pielgrzymki ustawione będą grafiki mówiące o tej wielkiej 
tajemnicy Boga, jaką jest miłosierdzie. Mamy nadzieję, że będą pomocą 
w duchowej refleksji nad sobą.

koronka do miłosierdzia bożego

Na początku
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 od-
puszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas 
zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Ma-
ryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmier-
ci naszej. Amen.
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Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł 
z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim 
Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego 
dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 
Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę 
w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1x)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmil-
szego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie 
za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10x)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3x)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami 
i nad całym światem.

O, Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego 
jako Zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!
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rachunek Sumienia

Bóg chce Cię przygarnąć. Dać Ci nadzieję, pokazać prawdę i ożywić 
w Tobie wiarę. Poszukując miłosierdzia, chcemy teraz przejść razem 
z Jezusem drogę poznania siebie. Mamy pragnienie skorzystania z ła-
ski odpuszczenia grzechów i chcemy nasze serce przygotować na ten 
dar. Ten odcinek naszego pielgrzymowania do Boga to czas rachunku 
sumienia. Mamy nadzieję poznać, ile w nas miłości, wiary i nadziei i jak 
dużo miejsca oddajemy w naszym życiu Bogu, a ile zostawiamy tylko 
dla siebie. Ile w nas otwartości na bliźniego, ile czynnego miłosierdzia, 
którego uczy nas Jezus.

Prosimy Cię, Panie, udziel nam łaski poznania naszego serca, niech 
Twój Duch napełni nas zrozumieniem tajemnic naszego życia, aby-
śmy byli gotowi na spotkanie z Twoim przemieniającym miłosier-
dziem.

Na drodze naszego wędrowania drogowskazami będą słowa Świętej 
siostry Faustyny Kowalskiej zapisane w Dzienniczku (nr 163 – Modlitwa 
o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich).

***
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem 
Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione 
miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
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Boże, jakże chciałbym być żywym odbiciem Ciebie…

• Kim dla mnie jest Bóg? Czy to, co robię, robię dla Niego i ze względu 
na Niego? Czy umiem opowiadać Mu o swoich problemach i radzić 
się, gdy nie wiem, jak postąpić? Kogo słucham w chwilach rozterek 
i życiowych wyborów? Może wierzę w zabobony, horoskopy, prze-
powiednie, magię, zapominając, że tylko ten plan, który On przygoto-
wał, jest dla mnie najlepszy? Czy pozwalam innym bożkom kierować 
moim sercem i życiem? Czy noszę talizmany i inne amulety?

• Czy ufam i wierzę, że Jezus przez swoją mękę i zmartwychwstanie dał 
mi życie wieczne, a żaden grzech nie jest większy od Bożej łaski? Czy 
wierzę, że za chwilę w konfesjonale będę rozmawiał z Bogiem?

• Czy ze czcią wymawiam imię Boga?
• Czy staram się pogłębiać swoją wiarę? Jaka jest moja modlitwa? Czy 

traktuję modlitwę jako spotkanie z Bogiem? Czy dokładam wszel-
kich starań, aby regularnie uczestniczyć we Mszy Świętej w niedziele 
i święta? Czy staram się poznać tę tajemnicę naszej wiary? Czy ze 
czcią przyjmuję Komunię Świętą? Czym jest dla mnie spowiedź? Czy 
się do niej przygotowuję? Czy szczerze chcę wyznać wszystkie grze-
chy ciężkie na spowiedzi? Czy zawsze tak robię?

• Czy czytam Biblię? Czy jest ona dla mnie źródłem siły w trudnościach 
i inspiracją do życia?

• Czy wstydzę się swojej wiary wśród przyjaciół, w miejscu pracy, na 
studiach?

• Czy z uznaniem i szacunkiem myślę i mówię o Matce Bożej i Świętych?

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy 
nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upa-
trywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Jezu, chcę być miłosierny w spojrzeniu, tak jak Ty patrzyłeś na 
ludzi i byłeś przejęty ich losem.
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• Czy w moich braciach i siostrach staram się zobaczyć Jezusa? Czy 
spotkawszy brata lub siostrę, staram się wczuć w jego sytuację, nie 
po to, by potępić, ale po to, żeby pomóc? Czy patrzę na innych przez 
pryzmat stereotypów, opinii i ludzkich słów? Czy nie patrzę na ludzi 
jedynie powierzchownie? Czy patrzę na bliźnich oczami miłosierny-
mi, dostrzegając w ich życiu dobro, miłość i wielki potencjał dany 
przez Boga?

• Czy dostrzegam piękno przyrody i świata, który mnie otacza? Czy 
dbam o środowisko naturalne?

• Czy zdarza się, że moje spojrzenia i myśli są pożądliwe i prowadzą 
mnie do grzechu? Czy potrafię panować nad pożądliwością własne-
go ciała? Czy patrzę na drugą osobę z należnym jej szacunkiem? Czy 
korzystam z pornografii? Czy akceptuję naukę Kościoła na temat ludz-
kiej seksualności i niepodejmowania współżycia przed ślubem? Czy 
dopuściłem się czynu sprzecznego z szóstym przykazaniem dekalogu? 
Czy nakłaniałem kogoś do grzechu przeciw czystości? Czy starałem 
się pomóc ludziom zagubionym w swojej seksualności? Czy nie wy-
korzystywałem takich osób i ich słabości?

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do po-
trzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Jezu, jakże bym chciał usłyszeć wszelki szept ludzkiej biedy, która 
mnie otacza.

• Czy wspieram bliźniego radą, dobrym słowem i mądrą pomocą, któ-
re podnoszą na duchu i uczą odpowiedzialności? Czy pocieszam ich, 
kiedy są w potrzebie?

• Czy potrafię odpowiedzieć na prośbę innych? Czy jestem do dyspozy-
cji, kiedy ktoś jest w potrzebie?

• Czy potrafię odpowiednio zareagować, gdy słyszę o wyrządzanym ko-
muś złu?

• Czy potrafię spokojnie przyjąć czyjąś krytykę pod swoim adresem? 
Czy liczę się ze zdaniem innych osób?
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• Czy muzyka, której słucham, słowa i teksty, które czytam, są zgodne 
z duchem Ewangelii? Czy nie niszczą wartości, godności ludzkiej, nie 
obrażają uczuć innych ludzi, Kościoła i Boga?

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mó-
wiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i prze-
baczenia.

Jezu, Twoje słowo zawsze podnosi, leczy i daje nadzieję. Jakże 
chciałbym tak mówić, jak Ty!

• Czy mój język jest językiem dziecka Bożego? Czy od Jezusa uczę się 
słowa wyważonego i budującego?

• Czy kłamię i oszukuję innych? Czy swoją mową obrażam innych, ob-
gaduję, plotkuję?

• Czy potrafię upomnieć, gdy ktoś źle postępuje?
• Czy mój język w Internecie jest właściwy, szczególnie gdy jestem ano-

nimowy? Czy obrażam innych, licząc na bezkarność? Czy jestem hej-
terem? Czy odnoszę się z szacunkiem do innych użytkowników świata 
wirtualnego?

• Czy przebaczam, gdy ktoś mnie dotknie słowem, i potrafię o tym po-
wiedzieć, nie nosząc w sercu urazy? Czy potrafię okazać skruchę, gdy 
zawinię?

• Czy bronię Kościoła, którego jestem częścią, gdy ktoś mówi o nim źle 
lub kłamliwie?

• Czy mam odwagę przyznać się do popełnionego błędu? Czy umiem 
przepraszać?

• Czy przeklinam innych? Czy używam słów wulgarnych?

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych 
uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyj-
mować cięższe, mozolniejsze prace.

Jezu, widzę Twoje ręce, które pomagają chorym, rozdają chleb, 
błogosławią – jakże chciałbym być podobny do Ciebie.
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• Czy pomagam potrzebującym, chorym i cierpiącym? Czy staram się 
to czynić lepiej  i bardziej, a nie tylko, żeby było jak najprościej 
i bez wysiłku? Czy jestem leniwy? Czy troszczę się o biednych i ubo-
gich? Czy dbam o relacje z osobami opuszczonymi i zaniedbanymi 
w rodzinach?

• Czy przez swoje działanie okazuję ludziom szacunek? Czy szanuję 
swoich rodziców? Czy okazuję im miłość w należyty sposób? Czy 
szanuję starszych? Czy troszczę się o rodzinę, wspólnotę, o Kościół?

• Czy potrafię działać bezinteresownie?
• Czy swoją naukę, pracę i zobowiązania traktuję poważnie? Czy jestem 

uczciwy w nauce?
• Czy wykonuję zbędne prace w niedzielę i święta?
• Czy wyciągam ręce po nie moją własność? Czy kradnę? Czy w sposób 

nielegalny korzystam z czyjejś twórczości lub pracy? Czy korzystam 
z nielegalnego oprogramowania?

• Czy oddałem rzecz pożyczoną?

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z po-
mocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Praw-
dziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Jezu, Ty pomogłeś tylu chorym i cierpiącym, chcę zanieść innym 
pocieszenie.

• Czy w chorym człowieku widzę Jezusa? Czy odwiedzam chorych 
w domach, w szpitalu, w hospicjach? Czy unikam kontaktu z nimi? 
Czy potrafię przezwyciężyć strach przed chorobą bliźniego po to, żeby 
mu przyjść z pomocą?

• Czy szanuję swoje zdrowie? Czy daję odpocząć swojemu organizmo-
wi?

• Czy dbam o swoje ciało, pamiętając jednocześnie, że nie jest ono 
moim bogiem?

• Czy uciekam od rzeczywistości do świata wirtualnego? Czy przez uza-
leżnienie od świata wirtualnego zaniedbuję kontakty z ludźmi?
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• Czy niszczę siebie i innych przez używki i nałogi?
• Czy oszukuję siebie i innych, że problemy można rozwiązać, korzysta-

jąc z narkotyków czy dokonując samobójstwa?
• Czy zachęcam innych do stosowania używek, które mogą doprowa-

dzić ich do utraty zdrowia psychicznego i fizycznego? Czy mam na 
sumieniu szkodę na czyimś zdrowiu i życiu?

• Czy szanuję życie, szczególnie nienarodzonych i osób w podeszłym 
wieku? Czy potrafię walczyć o prawo do życia dla nienarodzonych 
dzieci, ludzi starych i chorych, czy też poddałem się światu w jego 
myśleniu o „łatwej śmierci”? Czy swoim milczeniem przyzwalałem 
na nieszanowanie życia?

• Czy staram się walczyć ze swoimi słabościami i uzależnieniami?
• Czy oddaję to Jezusowi, czy też chcę poradzić sobie ze swoim grze-

chem sam?

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze 
wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. 
Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać 
będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu 
Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miło-
sierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

Być poruszonym do głębi, do szpiku kości, to Twój, Jezu, sposób na 
życie. Głęboko się wzruszałeś, spieszyłeś z pomocą, czyniłeś miłosier-
dzie, współodczuwałeś z cierpiącymi. Naucz mnie tego.

• Czy mam serce otwarte dla bliźnich? Czy patrzę na nich tak, jak patrzy 
na mnie miłosierny Ojciec?

• Czy wierzę w to, że On mi przebacza, oczyszcza moje serce i duszę?
• Czy widząc potrzebujących, spieszę im z pomocą. Czy pokazuję, że 

jestem uczniem Chrystusa?
• Co daję innym ze swojego serca? Czy jestem autentyczny w relacjach 

z innymi?
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• Czy potrafię stanąć w prawdzie przed samym sobą? Czy zakładam 
„maski” przed ludźmi?

• Czy potrafię zareagować na krzywdę innych i stanąć w obronie krzyw-
dzonego?

• Czy kocham swoją Ojczyznę?
• Jak traktuję swoją dziewczynę, swojego chłopaka, narzeczoną, narze-

czonego? Jaka jest między nami relacja?
• Czy nasza relacja jest właściwa, czysta? Czy nie traktuję drugiej osoby 

przedmiotowo?

Daj mi, Jezu, siłę, abym poznawszy swoje słabości i grzechy, dotknię-
ty łaską przebaczenia, umiał iść przez życie jako świadek Twojego 
miłosierdzia. Chcę razem ze świętą siostrą Faustyną powiedzieć: 
Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.
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śpieWnik

abba ojcze
Hymn VI ŚDM Częstochowa 1991
o. Jan Góra OP, Jacek Sykulski

WERSJA ORYGINALNA

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i z samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie. 

Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba, Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Liberaci, o Signore
dalle catene dell’orgoglio
e donaci il Tuo Spirito
che ci fa gridare ancora:

3. Dio ha vinto la morte
e ci ha donato la vita
facendoci come suoi figli
per questo possiamo cantare:
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1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:

Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba, Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas ze śmierci
i przygarniając do siebie,
uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.

IT
1. Liberaci, o Signore
dalle catene dell’orgoglio
e donaci il Tuo Spirito
che ci fa gridare ancora:

Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà Padre,
Abbà Padre
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2. Siamo riuniti insieme
Chiesa che vive nell’Amore
e in ogni ora del giorno
noi ci rivolgiamo a Te:

3. Dio ha vinto la morte
e ci ha donato la Vita
facendoci come suoi figli
per questo possiamo cantare:

4. Tutti fratelli noi siamo
come una grande famiglia
viviamo questa realtà
è l’ora di renderla viva.

EN
1. You have delivered us, O Lord
From shackles and from ourselves
And Christ, becoming our brother,
Taught us to cry out to You:

Abba, Father! Abba, Father!
Abba, Abba Father! Abba, Father!

2. Because the Church, like the tree of life,
Takes root in eternity.
It permeates our everyday lives
And shows us You.

3. God is a generous giver of life
He freed us from death
And embracing us
Made us His children.
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4. We are all brothers
We are one family.
Nothing can dim this truth
And now is its time.

adoro te devote

LAT
Adoro te devote, latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas:
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
Nil hoc verbo Veritatis verius.

In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.

Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.
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Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.

Iesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat illud quod tam sitio;
Ut te revelata cernens facie
Visu sim beatus tuae gloriae.

aprite le porte a cristo
Marco Frisina

IT
Aprite le porte a Cristo!
Non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore
all’amore di Dio.

1. Testimone di speranza
per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore
sulle strade del mondo.

2. Vero padre per i giovani
che inviasti per il mondo,
sentinelle del mattino,
segno vivo di speranza.

3. Testimone della fede
che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova
confermasti i tuoi fratelli.
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4. Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell’amore.

5. Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti
nunzio di misericordia.

6. Nel dolore rivelasti
la potenza della Croce.
Guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell’amore.

7. Nella Madre del Signore
ci indicasti una guida,
nella sua intercessione
la potenza della grazia.

8. Padre di misericordia,
Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d’Amore,
a te, Trinità, sia gloria. Amen.

PL
Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się!
Otwórzcie na oścież wasze serca na miłość Bożą!

1. Świadek naszej nadziei, czekających na zbawienie,
pielgrzym Bożej miłości na drogach świata.

2. Prawdziwy Ojcze młodych, których w świat wysłałeś.
strażników poranka, żywe znaki nadziei.
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3. Świadek naszej wiary, którą życiem głosiłeś.
Trwały, mocny w próbie, utwierdzałeś swoich braci.

4. Nauczałeś wszystkich ludzi piękna życia ziemskiego,
wskazując na rodzinę jako znak miłości.

5. Przynoszącym pokój i prawdziwą sprawiedliwość
stałeś się wśród ludzi głosicielem miłosierdzia.

6. Swym cierpieniem pokazałeś moc Krzyża Chrystusowego,
prowadź zawsze swoich braci drogą Bożej miłości.

7. Matkę naszego Pana dałeś nam za przewodniczkę,
poprzez Jej orędownictwo ukazałeś Bożą łaskę.

8. Boże Ojcze miłosierdzia, Synu nasz Odkupicielu,
Duchu Święty miłości, Trójcy chwała na wieki. Amen.

barka
ks. Stanisław Szmidt, Cesáreo Gabarain

PL
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca
słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
moim skarbem są ręce gotowe
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i czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
mego serca młodego zapałem,
mych kropli potu
i samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
łowić serca na morzach dusz ludzkich
twej prawdy siecią
i słowem życia.

ES
Pescador de los Hombres
Cesáreo Gabarain 

1. Tú has venido a la orilla
no has buscado ni a sabios ni a ricos
tú solo quieres
que yo te siga

Señor me has mirado a los ojos
sonriendo has dicho mi nombre
en la arena he dejado mi barca
junto a ti buscaré otro mar

2. Tú sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.

3. Tú pescador de otros mares
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno que así me llamas
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4. Tú necesitas mis manos
mi trabajo que otros descanse
amor que quiera seguir amando.

EN
1. Lord, You have come to the lakeshore
looking neither for wealthy nor wise ones.
You only asked me to follow humbly.

O, Lord, with Your eyes set upon me,
gently smiling, You have spoken my name;
all I longed for I have found by the water,
at Your side, I will seek other shores.

2. You know so well my possessions;
my boat carries no gold and no weapons;
But nets and fishes my daily labor.

3. You need my hands, full of caring,
through my labors to give others rest,
and constant love that keeps on loving.

4. You, who have fished other oceans
ever longedfor by souls who are waiting,
my loving friend, as thus You call me.

błogosławcie pana
muz. Marcin Pokusa, Piotr Ziemowski
tekst: Ps 34

PL
Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi,
chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!
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a 1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,

na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu!

3. Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych.
Odstąp od złego, czyń dobro,
szukaj pokoju, idź za Nim!

4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.

EN
Bless the Lord all nations, extol Him all the peoples,
Give Him praise and glorify Him forever!

1. I will bless Yahweh at all times, His praise continually on 
my lips.
I will praise Yahweh from my heart; let the humble hear and 
rejoice.

2. I seek Yahweh and He answers me, frees me from all my 
fears.
Fix your gaze on Yahweh and your face will grow bright, you 
will never hang your head in shame.
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3. Guard your tongue from evil, your lips from any breath of 
deceit.
Turn away from evil and do good, seek peace and pursue it.

IT
Benedite il Signore popoli tutti
Lodatelo e date gloria nei secoli

błogosławieni miłosierni
Hymn XXXI ŚDM Kraków 2016
muz. Jakub Blycharz

PL
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
przyjdzie mi pomoc;
pomoc od Pana, wszak Bogiem On
miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
by w swe ramiona wziąć,
rany uleczyć Krwią swoich ran,
nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
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Niech to widzi świat!

[BRIDGE]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
swe troski w Panu złóż
i ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
żyje Pan, Twój Bóg!

EN
1. I lift my eyes to the mountains;
from where shall help come to me?
My help will come from the Lord, my God,
for He is merciful!

2. When we are lost, He searches for us,
To hold us in His arms,
His holy Blood will heal our wounds,
To breathe new life into us!

Blest are the merciful;
blest are the merciful,
for it is mercy that shall be shown
to those who show mercy.

3. Unless the Lord for gives when we fall,
We wouldn’t be able to stand.
But He forgives, He pardons us all.
Let us do the same.

4. God paid our debts with the Blood of His Son,
Who rose alive from the tomb.
The Spirit within cries out to the world:
Jesus is the Lord!
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[BRIDGE]
So cast aside your fear and have faith,
give your cares to the Lord
and trust in Him, for He is risen:
the Lord, your God, is alive!

ES
1. Levanto los ojos a los montes, ¿quién me ayudará?
La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión

2. Aun cuando estamos en el error nos abraza con Su amor
Con Su sangre nuestro dolor al fin se sanará

Bienaventurados los misericordiosos
porque ellos alcanzarán Misericordia.

3. Si no perdonamos ¿quién ganará? ¿quién puede sostenerse 
en pie?
¡Si Él nos perdona nosotros también, hagamos como nuestro 
Dios!

4. En la cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó
¡Jesucristo es el Señor! ¡Al mundo hay que anunciar!

[PUENTE]
Hay que soltar el miedo y ser fiel
Con la mirada en Su amor
Confiar porque Él resucitó!
¡Vive el Señor!

IT
1. Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.
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Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

3. Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.

4. Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!

[BRIDGE]
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!

RU
1. Очи мои возвожу к горам,
Оттуда жду помощи;
Помощь от Господа, ибо Он Бог
Милосердный!

2. Если заблудимся Он ищет нас,
Чтобы в объятья принять;
Раны омыть в крови Своих ран,
Новую жизнь нам дать!

Припев: Благословенны милосердные,
Ибо у Бога они помилованы будут!

3. Если б Господь не простил нам грех,
Кто устоять бы смог?
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Но Он прощает, будем и мы
Поступать как Бог!

4. Бог кровью Сына омыл всякий долг,
Сын встал из гроба живой;
«Господь – Иисус» – говорит в нас Дух.
Пусть это видит мир!

[BRIDGE]
Оставь свой страх и верным будь,
Заботы Богу отдай
И уповай, Он воскрес и вот
Жив Господь, твой Бог!

FR
1. Joie de lever le regard vers les monts
D’où me viendra le secours,
Secours du Seigneur tout au long des jours :
Dieu Saint, Miséricorde !

2. Joie d’être pris dans les bras du Berger :
Luimême vient nous chercher !
Par ses blessures nous sommes guéris :
Christ est Souffle de vie !

Heureux les coeurs miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde !
Heureux les coeurs aimants,
Ouverts à l’amour de Dieu le Père !

3. Joie d’espérer contre toute espérance !
Qui loin de Dieu survivrait ?
Mais Son pardon vient changer nos coeurs,
Alors, vivons de Lui !
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Christ a surgi du tombeau !
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit :
Que le monde Le voie !

[BRIDGE]
Chrétien, quitte la peur, sois fidèle :
Remets à Dieu tes soucis !
Aie confiance en lui, car il est ressuscité,
Vivant à jamais !

DE
1. Mein Blick richtet sich auf zu den Höh’n
Von wo mir Hilfe naht
All meine Hilfe such’ ich in ihm
Gott der Barmherzigkeit

2. Hab’ ich mich verlaufen, so suchst du mich Herr
Hältst mich in deinem Arm
In meinem Schmerz begegnest du mir
Nimmst mich bedingungslos an.

Selig die Barmherzigen, die in der Liebe sind
Denn sie werden Erbarmen finden.

3. Wenn nicht du die Schuld vergibst,
Wer könnte vor dir besteh’n
In der Vergebung liegt alle Kraft
Die Kraft die uns fähig macht

4. Die Schuld ist getragen von Gottes Sohn
Steigt von den Toten herauf
Sein Heiliger Geist lässt es uns hör’n
„Jesus ist der Herr“
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[BRIDGE]
Und jede Angst, sie weicht vor ihm
Denn er hat dich befreit
Vertraue auf die Kraft des Herrn
Er lebt für alle Zeit

bóg jest miłością
muz. Hubert Kowalski

PL
Miłość mnie pochwyciła.
Miłość mnie ogarnęła.
Miłość mnie odmieniła.
Miłość to moja siła.

Ty, Panie, moje serce znasz,
prowadzisz do świątyni bram.
Przygarniasz mnie, bo chcesz,
bym odkrył, że to Bóg miłością jest!
Miłością jest!

cała ziemio, wołaj
muz. o. Dawid Kusz OP

PL
Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,
raduj się, wesel się!
Cała ziemio, wołaj z radości na cześć Pana,
alleluja, alleluja!

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda,
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i święte ramię Jego.

2. Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość,
wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

3. Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

4. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy głosie rogu
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

5. 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.

deus caritas est
Henryk Jan Botor

LAT
Deus Caritas est, Deus Caritas est,
et qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus manet in eo

1. Diligamus in vicem, quoniam caritas ex Deo est,
et omnis qui diligit, ex Deo natus est et cognoscit Deum.

2. In hoc apparuit caritas Dei in nobis quoniam Filium suum
unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum.
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3. Si sic Deus dilexit nos, et nos debemus alterutrum diligere,
et nos debemus alterutrum diligere.

4. Si diligamus invicem Deus in nobis manet et caritas eius
in nobis consummata in nobis consummate est.

5. Nos diligimus quoniam ipse prior dilexit nos,
Et hoc mandatum habemus ab eo
ut qui diligit Deum, diligat et fratrem suum.

6. Vidate qualem caritatem dedit nobis Pater,
ut filii Dei nominemur et sumus!

emmanuel
Hymn XV ŚDM Rzym 2000
Marco Brusati, Mauro Labellarte, Marco Mammoli, Massimo 
Versaci

IT
1. Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verita…
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
e vivo oggi,
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e l’Uomo Vero
Cristo tra noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel Emmanuel, Emmanuel.
E’ L’Emmanuel, Emmanuel.

2. Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.

4. La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
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sotto lo sguardo di Maria,
comunità.

5. Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.

6. E’ giunta un’era di primavera,
e tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.

Siamo qui…

E’ l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E’ l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E’ l’Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.
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PL
tłum. ks. Grzegorz Suchodolski

1. Zza horyzontu wielka światłość, wciela się w historię
i zwyciężając mroki czasu, staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie, jasno nam objawia:
że tylko poszukując Prawdy, życie ma sens.

Ścieżkami świata, po śladach wiary, przybywamy do Rzymu,
by tam usłyszeć echo Słowa, które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo przekazują światu:
że żyje On – prawdziwy Człowiek, Chrystus wśród nas.

I my z Nim: objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem:
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości, wiele krwi przelano,
które zmieniło obraz świata, ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana, umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia i wzrasta w nas.

3. Ten wielki dar samego Boga, to Chrystus – Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom – swoim braciom On daje się.

4. Śmierć pokonana, wygrało życie, Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu: Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki, Kościół – swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny, wspólnotę serc.
5. I oto my jako dłużnicy historii stuleci,
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wielu istnień dla miłości, świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali jak Chrystus Pan.

6. Nadeszła już godzina wiosny, czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, „dziś” jest darem – przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe, serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi nowości czas.

ES
1. Del horizonte una gran luz
viaja por la historia
ha vencido la oscuridad
haciéndose Memoria.
E iluminando nuestra vida
nos revela claro
que no se vive si no se busca
a la Verdad…

Por mil caminos a Roma entramos
siguiendo nuestra fe
sentimos el eco de la Palabra
que aun resuena
desde estos muros y este cielo
por el mundo entero.
el Hombre verdadero está vivo:
Cristo esta aquí

Y aquí
bajo la misma luz,
bajo su misma cruz,
cantamos a una voz:
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
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2. De la ciudad de quien ha dado
su sangre por amor
y ha cambiado el viejo mundo,
volvemos a partir
siguiendo a Cristo, junto a Pedro
renace nuestra fe:
Palabra Viva que nos renueva
y llama a crecer.

3. El gran regalo que Dios nos hizo
es Cristo, su Hijo;
en Él la humanidad tiene vida
y salvación.
Es verdadero Dios y Hombre,
Es Pan de Vida,
que a todo hombre, a sus hermanos
él mismo dará.

4. Somos deudores del pasado,
de siglos de historia,
de vidas dadas por amor,
de santos que han creído,
de hombres que nos enseñaron
a volar muy alto
y ¿quién sabe cambiar la historia
como Jesús?

Y aquí…

(Cantando a una voz)
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.

Y aquí…
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PT
No horizonte uma Grande Luz viaja na história,
Através dos anos, vencendo as trevas, fazendose memória,
Iluminando a nossa vida, claro nos revela,
Que não se vive se não se busca a Verdade.
De mil caminhos chegando aqui, nos passos, muita fé.
Ouvimos o eco da Palavra que ressoa ainda,
E da canção sob este Céu: Para o mundo inteiro
Está vivo hoje o Homem Vero, Cristo entre nós.

E aqui,
Sob essa mesma Luz, sob essa mesma Cruz,
Cantamos a uma voz:
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel!
Emmanuel, Emmanuel!

E da cidade em que derramou Seu Sangue por amor,
Que vem mudando o velho mundo, recomeçaremos,
Seguindo Cristo. Junto a Pedro renasce em nós a fé,
Palavra viva que nos renova, e cresce em nós.
O grande dom que Deus nos deu, Cristo, o Seu Filho,
A humanidade renovada é nele salvada.
É Vero Homem, Vero Deus, é o Pão da Vida,
Que a todo homem e aos Seus irmãos se entregará.

Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ son Fils unique;
l’humanité renouvelée par lui est sauvée.
Il est Vrai homme, il est Vrai Dieu, il est le Pain de Vie
Qui pour chaque homme pour tous ses frères
Se donne encore.
Y llegó un era de primavera, el tiempo de cambiar.
Y es el día, siempre nuevo, para recomenzar,
Cambiar de rute con palabras nuevas, cambiar el corazón,
Para decir al mundo e a todo el hombre: Cristo Jesús!
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Y aquí,
Sob esa misma Luz, sob esa misma Cruz,
Cantamos a una voz:
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel!
Emmanuel, Emmanuel!

Morreu a morte, venceu a Vida: é Páscoa em todo mundo.
Um vento sopra em todo homem, o Espírito Fecundo!
E leva adiante, na história, a Igreja, Sua Esposa,
Sob o olhar de Maria. Comunidade.
Nós, devedores do passado, em séculos de histórias
De vidas dadas por amor, de santos que esperaram,
Com homens que, ousando alto, nos mostram o infinito.
Pois nossa história só vai mudar, se for com Jesus.

E aqui…

Chegou o tempo de primavera, tempo de mudar.
É hoje o dia, sempre novo, pra recomeçar,
Mudar de rota com palavras novas, mudar o coração,
Pra dizer ao mundo e a todo homem: Senhor Jesus!

E aqui…

FR
Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ son Fils unique;
l’humanité renouvelée par lui est sauvée.
Il est Vrai homme, il est Vrai Dieu, il est le Pain de Vie
Qui pour chaque homme pour tous ses frères
Se donne encore.

EN
From the horizon a great light
Travels through history
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And through the years it has conquered the darkness
Making of itself a Memory,
And lighting our lives
Clearly it reveals to us
That you don’t live unless you seek
The Truth.

…Emmanuel.

From a thousand roads we have arrived in Rome
With the footsteps of faith
We hear the echo of the Word
That still resounds
From these walls, from this sky
Through the whole world
He’s alive today, he’s the True Man,
Christ among us.

We are here
Under the same light
Under His cross
Singing with voice united:
He’s Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel
He’s Emmanuel, Emmanuel.

From the city of those who have shed
Their blood for love
And have changed the old world,
We want to set out again.
Following Christ, together with Peter,
the faith is reborn in us,
A living word that renews us
And grows within us.
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A great gift that God has given us
Is Christ his Son,
And humanity is renewed,
It is saved in him.
He is true man, he is true God,
He’s the Bread of Life
That will give himself again to every person
And to his brethren.

Death is killed, life has won,
It is Easter throughout the world,
A wind blows in every person:
The fruitful Spirit.
That leads the Church, his Bride,
Forward through history,
Under the watch of Mary
Community

We debtors of the past
For centuries of history,
For lives given for love,
For saints who have believed,
For people who taught us to fly
To a high level,
For those who can change history,
Like Jesus.

An era of springtime has arrived
Now it’s time to change.
Today is the evernew day
To start again,
To give looks, new words
And convert hearts.
To say to the world, to every person:
Jesus is Lord! 



191

h
o

W
 g

r
eat iS o

u
r

 g
o

d
how great is our god
Chris Tomlin, Jesse Reeves, Ed Cash

EN
The splendor of a king
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice

He wraps Himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God
Sing with me
How great is our God
And all will see
How great, how great is our God

Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father, Spirit, Son
Lion and the Lamb
Lion and the Lamb

Name above all names
Worthy of all praise
My heart will sing
How great is our God
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You are worthy of all praise
And my heart will sing
How great is our God

ES
El esplendor de un rey
vestido en majestad 
la Tierra alegre está
la tierra alegre está
cubierto esta de luz
venció la oscuridad
y tiembla su voz
tiembla su voz

¡Cuán grande es Dios!
¡Cántale cuán grande es Dios!
¡y todos lo verán cuán grande es Dios!

Día a día Él está
y el tiempo está en Él 
Principio y el fin
Principio y el fin
La trinidad en Dios
El Padre, Hijo, Espíritu 
Cordero y el León
Cordero y el León
Tu nombre sobre todo es
eres digno de alabar
y mi ser dirá
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Grande Dio (How Great is Our God)

Glorioso Re dei Re Vestito in Maestà
La terra gioirà, la terra gioirà
Splendente Sei Signor La voce Tua si udrà
Il male tremerà Il male tremerà
Sei Grande oh Dio, canta che Egli è un Grande Dio
Si vedrà che Grande Dio è il nostro Dio

Dio Eterno Sei mio Re per sempre regnerai
Principio e fine sei, principio e fine sei
Sovrano e Signor, Figlio e Spirito
Il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel

Sei Grande oh Dio, canta che Egli è un Grande Dio
Si vedrà che Grande Dio è il nostro Dio
Tutto Sei per me degno sei oh Re
Il mio cuore canta a Te oh Dio

jesteśmy piękni
Piotr Pałka

PL
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie, 
Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. 
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie,
Ty otwierasz nasze oczy, Panie.
Ty otwierasz nasze oczy na piękno Twoje, Panie,
Ty otwierasz nasze oczy, Panie – na Twoje piękno.

EN
We are beautiful with Your beauty, O Lord,
We are beautiful with Your beauty, O Lord.
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You open our eyes, Lord.
You open our eyes to Your beauty, Lord,
You open our eyes, Lord – to Your beauty.

jesus christ you are my life
Marco Frisina

WERSJA ORYGINALNA

Refren – EN
Jesus Christ, You are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ, You are my life.
You are my life, alleluia.

IT
Tu sei via, sei veritá,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivrem o in Te per sempre.

ES
En el gozo caminaremos
trayendo tu evangelio;
testimonios de caridad,
hijos de Dios en el mundo.

FR
Tu nous rassembles dans l’unité
réunis dans ton grand amour,
devant toi dans la joie
nous chanterons ta gloire.
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 life
WERSJE JĘZYKOWE

IT
Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.

1. Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

2. Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria.

3. Nella gioia camminerem,
portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.

EN
Jesus Christ, You are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ, You are my life.
You are my life, alleluia.

1. Be our Way, our Truth, and our Life.
Form us anew in how You died.
We embrace the cross that You bore,
and will arise in glory.
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Grant us the gifts Your love imparts.
Free our tongues to boldly proclaim
“Jesus is Lord forever!”

3. Break the yoke of violence and war.
Open the hearts of rich to poor.
Nations bound by terror and fear
long to embrace Your freedom.

4. Senseless walls of hatred divide,
vengeance destroys and fear misguides.
Teach us mercy: hope for new life;
for You alone are holy!

FR
Jésus-Christ, tu es ma vie,
alléluia, alléluia.
Jésus-Christ, tu es ma vie,
tu es ma vie, alléluia.

1. Tu nous rassembles dans l’unité.
Reunis dans ton grand amour.
Devant toi dans la joie
nous chanterons ta gloire.

ES
Jesucristo, vives en mí,
aleluya, aleluya.
Jesucristo, vives en mí,
vives en mí, aleluya.

1. Que la Iglesia sea tu voz,
un sacramento de santidad.
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Danos fuerza para lograr
edificar tu Reino.

2. Cuando sufro persecución
por proclamar tu nombre,
hallo fuerza al ir con mi cruz
junto a ti, ¡oh, Cristo!

3. Si hay odio y hay opresión,
haz que tu rostro brille en mí;
que mis actos muestren tu paz
y tu justicia al mundo.

4. Cumple tu promesa, Señor,
lléname con tu Espíritu;
que mi vida ayude a traer
tu evangelio al mundo.

5. Tú me unges para llevar
la Buena Nueva a los pobres
y anunciar su liberación
a los que están cautivos.

6. Con tu guía déjame ser
un instrumento de tu amor;
con tu gracia ayúdame hoy
a proclamar tus obras.

DE
Jesus Christ, you are my life. Halleluja, Halleluja.
Jesus Christ, you are my life, you are my life, Halleluja.

Zeugen deiner Liebe sind wir,
Boten des Lichtes in der Welt.



198

je
zu

, u
fa

m
 t

o
b

ie
 i Gott des Friedens, hör unser Flehn.

Schenk deinen Frieden allen!

jezu, ufam tobie i
s. Alma Kotowska OSU, ks. Wojciech Kałamarz CM,  
Henryk Jan Botor

PL
Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie!
Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Tobie!

1. Pan nasz, Jezus Chrystus, Bóg prawdziwy,
pełen miłosierdzia, dawca łask,
kochającym wzrokiem świat ogarnął,
czujnym swym spojrzeniem szukał nas.

2. Jezu, nas wezwałeś, więc jesteśmy,
by zanurzyć się w Twą świętą Krew
i do młodych serc pochwycić iskrę,
co tu zapłonęła i tę pieśń:

3. Miłosierdzia cudu chcemy doznać,
by je potem wszystkim ludziom nieść,
świadczyć słowem, czynem, życiem całym,
że nasz Bóg miłością samą jest.

4. W ranach Twoich świętych schronić chcemy
siebie, wszystkich ludzi, ziemski glob.
Miłosierdzia łaską przemienieni
złu, przemocy, wojnom wołać „stop”.

5. Wiernie i radośnie – wielkodusznie
chcemy czynić dobro, pokój nieść,
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więźniom głosić wolność, płacz ukoić,
nagim dać odzienie, głodnym chleb.

6. Zjednoczeni z Tobą – pełni Ducha,
losy świata chcemy w serca wziąć,
by prowadzić braci w wieczne szczęście
mocą Twego Słowa – iść pod prąd.

7. Ty nas wiedziesz zawsze drogą pewną
wśród autostrad wielu, reklam, lamp,
a gdy na poboczu przystajemy,
prawdy swej drogowskaz dajesz nam.

jezu, ufam tobie ii
Piotr Ziemowski (Siewcy Lednicy)

PL / EN
Jezu, ufam Tobie, Jezu
Jezu, ufam Tobie, Jezu

Otwórzcie drzwi Chrystusowi,
On jeden ma słowa życia,
Uwierzcie Jego miłości,
Co wyszła na spotkanie i prowadzi nas.

Do not let your fear hold you back,
The future lies within your hands
You are the child of peace and hope
Do not fear to make your way into the world
Jesus I trust in you, Jesus
(Jezu, ufam Tobie)
Jesus I trust in you, Jesus
(Jezu, ufam Tobie) (2x)
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Zobaczcie cel waszej drogi,
Nie bójcie się patrzeć w wieczność,
Tam czeka na was Ojciec,
Który jest miłością.

Jezu, ufam Tobie, Jezu
(Podnieście głowy)
Jezu, ufam Tobie, Jezu
(Nie lękajcie się)
Jezu, ufam Tobie, Jezu
(On pierwszy nas umiłował)
Jezu, ufam Tobie, Jezu
(Jesus, I trust in you)

Jesus, I trust in you, Jesus

maria regina mundi
Jan Astriab, Marian Plezia

LAT
Maria, Regina mundi,
Maria, Mater Ecclesiae,
Tibi assumus.
Tui memores.
Vigilamus! Vigilamus!

PL
Maryjo, Królowo Świata,
Maryjo, Matko Kościoła,
jesteśmy z Tobą,
pamiętamy o Tobie,
czuwamy, czuwamy.
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mighty to Save
Ben Fielding, Reuben Morgan

EN
Everyone needs compassion,
Love that’s never failing;
Let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness,
The kindness of a Saviour;
The Hope of nations.

Saviour, He can move the mountains,
My God is Mighty to save,
He is Mighty to save.
Forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave,
Jesus conquered the grave.

So take me as You find me,
All my fears and failures,
Fill my life again.

I give my life to follow
Everything I believe in,
Now I surrender.
My Saviour, He can move the mountains…

Shine your light and let the whole world see,
We’re singing for the glory of the risen King… Jesus (2x)

My Saviour, He can move the mountains…

My Saviour, You can move the mountains,
You are mighty to save,
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Forever, Author of Salvation,
You rose and conquered the grave,
Yes You conquered the grave.

PL
Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie,
miłości, która trwa,
dobroci nieskończonej, łaski i nadziei
na wybawienie.

Zbawiciel, On porusza góry,
On może wybawić mnie,
może wybawić mnie
na zawsze, sprawca odkupienia
zmartwychwstał, pokonał śmierć,
Jezus pokonał śmierć.

Weź mnie, jakim jestem,
z mym grzechem i mym lękiem,
wypełnij życie me,
ja Tobie się oddaję, całą moją wiarę
oddaję Tobie.

Chcę być światłem, aby poznał świat – Ciebie
Wielki Królu, Zbawicielu nasz – Jezu.

IT
Tutti cercano l’amore,
un amore vero e puro,
che il mondo non può dar…
Il perdono del Signore,
Gesù nostro Salvatore,
speranza in Lui troviam.
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Gesù muove le montagne,
Egli è potente a salvar,
è potente a salvar…
Per sempre nostro redentore,
Gesù è morto per noi,
Lui è risorto per noi.

Mi affido a te Signore,
cancella ogni mio peccato,
e dammi vita in Te…
Ho deciso di seguirTi,
credendo nella Tua Parola,
m’arrendo a Te Signor…

Splendi su di noi e sul mondo inter… (Gesù)
Cantiam lode a Te nostro Re dei Re… (Gesù)

ES
Todos necesitan
amor que nunca falla
Tu gracia y compasión

Todos necesitan
perdón y esperanza
de un Dios que salva

Cristo puede mover montes
solo Dios puede salvar
Mi Dios puede salvar
por siempre autor de salvación
Jesús a la muerte venció
Él a la muerte venció

Aun con mis temores
sé que me aceptas
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mi vida entera ofrezco
para seguir Tus pasos
A Ti me rindo
Por la Tierra
Tu luz brillará
Cantamos por la gloria de Tu majestad
Jesús en la Tierra
Tu luz brillará
Cantamos por la gloria de Tu majestad

FR
Tous ont besoin d’être aimé,
d’un amour sans limite
Que ta grâce coule en moi
Tous ont besoin de pardon,
de la bonté d’un sauveur
L’espoir des nations

Sauveur, il déplace les montagnes
Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance
Pour toujours, créateur du salut
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort

Prends moi tel que je suis,
Mes peurs et mes échecs
Viens, remplis ma vie
Je donne ma vie pour te suivre,
Dans tout ce que je crois,
Et je me soumets
Resplendis pour que le monde voie, nous chantons
Pour la gloire du Roi ressuscité, Jésus
Resplendis pour que le monde voie, nous chantons
Pour la gloire du Roi ressuscité, Jésus
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miłujcie się wzajemnie
Urszula Rogala

PL
Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem.
Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem.

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

2. Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę.
I wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

3. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

4. Miłość cierpliwa jest i łaskawa,
Miłość nie zazdrości i nie szuka uznania,
nie unosi się pychą,
i nie szuka swego.

5. Miłość nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz weseli się z prawdy.

6. Miłość wszystko znosi,
Miłość wszystkiemu wierzy,
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Miłość wszystko przetrzyma.

7. Miłość nigdy nie ustaje,
nie jest jak proroctwa, które się skończą.
Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość,
z nich największa jest miłość.

EN
Love one another, as I have loved you
Love one another, as I have loved you

1. If I speak in the tongues of men and of angels,
but have not love,
I am a noisy gong
or a clanging cymbal.

2. And if I have prophetic powers,
and understand all mysteries and all knowledge,
and if I have all faith, so as to remove mountains,
but have not love, I am nothing.

3. If I give away all I have,
and if I deliver up my body to be burned,
but have not love,
I gain nothing.

4. Love is patient and kind;
love does not envy or boast;
it is not arrogant or rude.
It does not insist on its own way;

5. Love is not irritable or resentful;
it does not rejoice at wrongdoing,
but rejoices with the truth.
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6. Love never ends
as for prophecies, they will pass away;
So now faith, hope, and love abide,
these three; but the greatest of these is love.

misericordes sicut pater
Hymn na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
muz. Paul Inwood

PL
Misericordes sicut Pater! (4x)

1. Dzięki składajmy Ojcu, ponieważ jest dobry 
In aeternum misericordia eius
Stworzył świat z mądrością 
In aeternum misericordia eius
Prowadzi swój lud przez historię 
In aeternum misericordia eius
Przebacza i przyjmuje swoje dzieci 
In aeternum misericordia eius

2. Dzięki składajmy Synowi, Światłości Narodów 
In aeternum misericordia eius
Który ukochał nas sercem z ciała 
In aeternum misericordia eius
Od Niego otrzymujemy, Jemu się powierzamy 
In aeternum misericordia eius
Niech serce otwiera się na głodnych i spragnionych 
In aeternum misericordia eius

3. Wypraszajmy od Ducha siedem świętych darów 
In aeternum misericordia eius
Źródło wszelkiego dobra, Najsłodsze Pocieszenie 
In aeternum misericordia eius
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In aeternum misericordia eius
Miłość ma nadzieję i wszystko przetrzyma 
In aeternum misericordia eius

4. Boga wszelkiego pokoju prosimy o pokój 
In aeternum misericordia eius
Ziemia czeka na Ewangelię o Królestwie 
In aeternum misericordia eius
Łaska i radość temu, kto kocha i przebacza 
In aeternum misericordia eius
Będzie niebo nowe i ziemia nowa 
In aeternum misericordia eius

IT
Misericordes sicut Pater! (4x)

1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
In aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza 
In aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia 
In aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli 
In aeternum misericordia eius

2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
In aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne 
In aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
In aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete 
In aeternum misericordia eius
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3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
In aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
In aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto 
In aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta 
In aeternum misericordia eius

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
In aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno 
In aeternum misericordia eius
grazia e gioia a chi ama e perdona 
In aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra 
In aeternum misericordia eius

DE
Misericordes sicut Pater! (4x)

1. Dankt dem Vater, denn er ist gut
Er schuf die Welt in Weisheit
Er führt sein Volk durch die Geschichte
Er vergibt seinen Kindern und schließt keines aus.
2. Dankt dem Sohn, dem Licht der Völker
Er liebte uns aus ganzem Herzen
Wir wollen ihn lieben, wie er uns geliebt hat
Und die Herzen für jene öffnen, die hungern und dürsten

3. Bitten wir den Heiligen Geist um seine sieben Gaben
Er ist Quelle aller Güte und Hilfe in aller Not
Von ihm gestärkt, lasst uns einander stärken
Denn die Liebe hofft und hält allem stand.
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Die Welt wartet auf die Botschaft des Reiches Gottes
Freude und Vergebung werden sein in den Herzen aller  Kleinen
Der Himmel und die Erde werden erneuert.

PT
Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque ele é bom
In aeternum misericordia eius
Ele criou o mundo com sabedoria
In aeternum misericordia eius
Conduz seu povo na história
In aeternum misericordia eius
Perdoa e acolhe os seus filhos
In aeternum misericordia eius

2. Demos graças ao Filho, Luz das nações
In aeternum misericordia eis
Ele nos amou com um coração de carne
In aeternum misericordia eius
Dele recebemos, a Ele nos doamos
In aeternum misericordia eius
Abrase o coração a quem tem fome e sede
In aeternum misericordia eius

3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons
In aeternum misericordia eius
Fonte de todo bem, dulcíssimo alívio
In aeternum misericordia eius
Por Ele confortados, ofereçamos conforto
In aeternum misericordia eius
O amor espera e tudo suporta
In aeternum misericordia eius
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4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz
In aeternum misericordia eius
A terra espera o Evangelho do Reino
In aeternum misericordia eius
Graça e alegria a quem ama e perdoa
In aeternum misericordia eius
Serão novos os céus e a terra
In aeternum misericordia eius

ES
Misericordes sicut Pater! (Misericordiosos como el Padre) (4x)

1. Demos gracias al Padre, porque es bueno 
In aeternum misericordia eius
(porque su misericordia es eterna)
ha creado al mundo con sabiduría 
In aeternum misericordia eius
conduce a su pueblo en la historia 
In aeternum misericordia eius
perdona y acoge a sus hijos 
In aeternum misericordia eius

2. Demos gracias al Hijo, luz del mundo 
In aeternum misericordia eius
que nos ha amado con un corazón de carne 
In aeternum misericordia eius
lo que de Él recibimos, a Él se lo ofrecemos 
In aeternum misericordia eius
que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed 
In aeternum misericordia eius

3. Pidamos al Espíritu sus siete Dones sagrados 
In aeternum misericordia eius
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In aeternum misericordia eius
confortados por Él, ofrecemos consuelo 
In aeternum misericordia eius
el amor espera y todo lo soporta 
In aeternum misericordia eius

4. Pidamos la paz al Dios de toda paz 
In aeternum misericordia eius
La tierra espera el evangelio del Reino 
In aeternum misericordia eius
gracia y alegría a quien ama y perdona 
In aeternum misericordia eius
habrá un cielo nuevo y una tierra nueva 
In aeternum misericordia eius

EN
Misericordes sicut Pater! (4x)

1. Give thanks to the Father, for He is good 
In aeternum misericordia eius
He created the world with wisdom 
In aeternum misericordia eius
He leads His people throughout history 
In aeternum misericordia eius
He pardons and welcomes His children 
In aeternum misericordia eius

2. Give thanks to the Son, Light of the Nations 
In aeternum misericordia eius
He loved us with a heart of flesh 
In aeternum misericordia eius
As we receive from Him, let us also give to Him 
In aeternum misericordia eius
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Hearts open to those who hunger and thirst 
In aeternum misericordia eius

3. Let us ask the Spirit for the seven holy gifts 
In aeternum misericordia eius
Fount of all goodness and the sweetest relief 
In aeternum misericordia eius
Comforted by Him, let us offer comforti 
In aeternum misericordia eius
Love hopes and bears all things 
In aeternum misericordia eius

4. Let us ask for peace from the God of all peace 
In aeternum misericordia eius
The earth waits for the Good News of the Kingdom 
In aeternum misericordia eius
Joy and pardon in the hearts of the little ones 
In aeternum misericordia eius
The heavens and the earth will be renewed 
In aeternum misericordia eius

nasze oczekiwanie

PL
1. Szukam Ciebie o świcie, Synu Ojca Wiecznego.
Szukam Twego oblicza, twarzy brata.
Chcę usłyszeć Twe słowa, iść za Tobą po wodzie.
Przyjdź, o Panie, i prowadź do miłości.

Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.
Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.
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ć 2. Przebacz moją niewierność, jak łotrowi na krzyżu.
Tylko w Tobie mam pewność miłosierdzia.
Imię Twoje zaniosę w każdy świata zakątek.
Przyjdź i pokaż mi drogę do wieczności.

Zaniesiemy nadzieję tym, co Ciebie szukają,
Wokół niech zajaśnieje imię Twoje.

EN
1. I look for You at dawn, Son of the Eternal Father.
I look for Your face, the face of my brother.
I want to hear Your words, to follow You on the water.
Come, Lord, and lead me to love.

Our waiting for You will not cease, Lord.
Hear our cry. We’re going to meet You.
Our waiting for You will not cease, Lord.
Hear our cry. We’re going to meet You.

2. Forgive my unfaithfulness, like the thief on the cross.
Only in You do I know mercy.
I’ll carry Your name to every corner of the world.
Come and show me the way to eternity.

We will bring mercy to those who seek You,
Your name will shine around them.

nic nas nie zdoła odłączyć

PL
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie,
miłości Twej nigdy nie zgaśnie promień.
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nie lękajcie się i
Piotr Pałka

PL
Nie lękajcie się, ja jestem z Wami.
Nie lękajcie się, ja jestem z Wami.
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością.
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.

1. Ty jesteś skałą zbawienia,
jedyną naszą ostoją,
przychodzimy do Ciebie po światło,
ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj.

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie,
być wiernym przez życia czas,
tylko w Tobie cała nasza nadzieja,
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas.

3. Przekażcie światu mój ogień
pokoju i miłosierdzia.
Nieście wszystkim orędzie nadziei,
Moje światło niech świeci wśród was.

DE
Habt keine Angst, Ich bin mit Euch
Habt keine Angst, Ich bin mit Euch
Habt keine Angst, Gott ist Liebe
Habt keine Angst, Steht fest im Glauben

EN
Do not be afraid, I am with you.
Do not be afraid, I am with you.
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 ii Do not be afraid, God is love.

Do not be afraid, stand firm in the faith.

nie lękajcie się ii
Siewcy Lednicy

PL
Nie lękajcie się, nie lękajcie się,
otwórzcie drzwi Chrystusowi!

1. Twoja droga, Panie mój, wzywa i zaprasza.
Choć za oknem ciemno jest, słyszę Twe wołanie.
Więc wychodzę z domu i spotykam braci.
Wyruszamy Twoją drogą, nikt już nie jest sam.

2. Chociaż droga trudna jest, serce cię prowadzi.
Chrystus zajaśnieje nam, we wschodzącym słońcu,
weźmie nas za rękę, powiedzie do domu,
tam, gdzie czeka na nas Ojciec, miłujący Bóg.

3. Słońce, które wzejdzie tu, Zbawcę zapowiada.
My idziemy pewniej już, patrząc w oczy Pana,
On jest naszą drogą, On jest naszą prawdą,
On jest naszym życiem, miłujący Bóg.

EN
Do not be afraid, do not be afraid,
open the door to Christ!
IT
Non abbiate paura,
aprire la porta a Gesù!
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ES
No tengas miedo, no tengas miedo
de abrir la puerta a Jesús.

niech pan udzieli mocy swemu ludowi
Cezary Paciorek

PL
Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi.
Niech Pan błogosławi swój lud.
Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas pokojem.

o panie, tyś moim pasterzem
Ps 23 (22), s. Imelda (CSSF), J. Kosko

PL
1. O Panie, Tyś moim pasterzem,
tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
prostymi ścieżkami prowadzisz.

Pasterzem moim jest Pan
i nie brak mi niczego. (2x)

2. Choć idę przez ciemną dolinę,
niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
w obronie mej stanąć gotowy.

3. Do stołu swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni,
olejkiem mi głowę namaszcza
i kielich napełnia obficie.
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w ślad za mną po dzień mój ostatni,
aż dotrę, o Panie, do domu,
by z Tobą zamieszkać na zawsze.

o Salutaris hostia

LAT
O SALUTARIS Hostia
Quae caeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in patria.
Amen.

ojciec
Agnieszka Chrostowska, Piotr Ziemowski (Siewcy Lednicy)

PL
Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie,
wola Twa niech dzieje się!

1. Prowadź mnie tam, gdzie mój dom,
z Tobą chcę zamieszkać w nim.
Siłę daj na każdy trudny krok,
tylko w Tobie nadzieję mam!

2. Błądzę i upadam wciąż,
jestem jak marnotrawny syn,
ale w Imię Twe podnoszę się,
by dalej iść po śladach Twych.
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Życie dajesz mi,
drogę, aby iść.
Ojcze, prowadź mnie,
chcę, byś przy mnie był.

IT
Padre, guidami, guidami,
Sia fatta la Tua volontà!

oto są baranki młode
Jacek Gałuszka

PL
Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili, Alleluja, alleluja!

Na Baranka Pańskich godach,
w szat świątecznych czystej bieli,
po krwawego morza wodach
nieśmy Panu pieśń weseli.

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus Kapłan ofiaruje.

Na drzwi świętą Krwią skropione
anioł mściciel z lękiem wziera,
pędzi morze rozdzielone,
wrogów w nurtach swych pożera.
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u Już nam Paschą Tyś jest, Chryste,
wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
dla dusz prostych z szczerą wiarą.

O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
zrywasz ciężkie śmierci pęta,
wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy,
swój zwycięski znak roztacza,
niebo ludziom otworzywszy,
króla mroków w więzy wtłacza.

Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
wielkanocną był radością,
strzeż od grzechu śmierci srogiej
odrodzonych Twą miłością.

Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
i Świętemu też Duchowi
niech na wieki nie ustaje.

przyjdę do was w moim duchu
Jacek Gałuszka, E. Miller

PL
Przyjdę do was w Moim Duchu
I rozraduję wasze serca
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EN
I will come to you in My Spirit
and your hearts will rejoice

IT
Io verrò a voi nel Mio Spirito
e il vostro cuore si rallegrerà

ES
Vendré a ti en Mi Espíritu
y se alegrará vuestro corazón

FR
Je viendrai à toi dans Mon Esprit
et votre cœur se réjouira

PT
Eu virei para você em Meu Espírito
e seus corações se alegrarão

RU
Я приду к вам в Моем Духе
И возрадуется сердце ваше

UKR
Я прийду до вас в Моєму Дусі
і зрадіє серце ваше

Skosztujcie i zobaczcie i
muz. o. Dawid Kusz OP

PL
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!
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ii 1. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności,

na mych ustach chwała Jego nieustannie gości.

2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się, pokorni!
Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy imię Jego!

3. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać,
i od wszelkiej trwogi mojej raczył mnie uwolnić.

4. Cieszcie się widokiem Jego, On was nie zawiedzie;
Pan usłyszał głos biednego, wyrwał go z ucisków.

5. Tych, co Pana się lękają, anioł Pański broni,
by ich wyrwać z ręki wroga, szańcem ich osłoni.

6. Więc skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry!
Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony!

7. Z czcią i lękiem służcie Panu, święty ludu Boży,
bo nie zazna niedostatku, kto się boi Pana.

8. W nędzy znajdą się bogacze, będą łaknąć chleba;
ci zaś, co szukają Pana, obfitować będą.

Skosztujcie i zobaczcie ii
Paweł Bębenek

PL
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.



223

Sko
Sztu

jcie i zo
b

a
czcie ii

Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

2. Uwielbiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

3. Spójrzcie na Niego,
a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go wysłuchał
i wybawił ze wszystkich ucisków.

4. Anioł Pana otacza szańcem bogobojnych,
aby ocalić tych, którzy w Niego wierzą.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry.
Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

IT
Gustate e vedete com’è buono il Signore
Gustate e vedete com’è buono il Signore

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

2. Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il Suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
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ii 3. Guardate a lui e sarete raggianti,

i vostri volti non dovranno arossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.

4. L’angelo del Signore si accampa attorno
a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

5. Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che li temono.
I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

6. Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.

EN
Taste and see the goodness of the Lord
Taste and see the goodness of the Lord

1. I will bless the Lord at all times:
His praise shall continually be in my mouth.
My soul shall make her boast in the Lord:
the humble shall hear thereof, and be glad.

2. Glorify the Lord with me;
let us together extol His name.
I sought the Lord, and He heard me,
and delivered me from all my fears.
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3. Look to Him that you may be radiant with joy,
and your faces may not blush with shame.
When the poor one called out, the Lord heard
and from all his distress He saved him.

4. The angel of the Lord encamps
around those who fear Him, and delivers them.
Taste and see how good the Lord is;
blessed the man who takes refuge in Him.

tak, tak, panie
o. Jan Góra OP, Piotr Ziemowski, Marcin Pokusa

PL
Tak, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham!
Tak, tak, Panie, przecież Ty to wiesz!

1. Zapytał Pan o świcie nad jeziorem
rybaków, którzy zarzucali sieci:
„Z jakim połowem wracacie do domu
po pracy na łodzi tej nocy?”.

2. Powiedział Pan o świcie nad jeziorem:
„Przynieście ryby, któreście złowili”.
Żar ognia płonie, chleb już połamany,
Pan czeka na wasze przybycie!

3. Zapytał Pan o świcie nad jeziorem
trzy razy apostoła Piotra:
„Czy mnie miłujesz bardziej niż inni?
Paś owce moje, Ja ci je powierzam!”.
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gdy będziesz stary, kto inny cię opasze.
I poprowadzi, dokąd ty nie chcesz”.
i Piotr usłyszał słowa: „PÓJDŹ ZA MNĄ!”.

EN
Yes, my Lord, You know, that I love You,
Yes, my Lord, You know it’s the truth!

DE
Ja, mein Gott, ich liebe Dich!
Ja, mein Gott, ich liebe Dich!
IT
Si Signore, io amo Te!
Si Signore, io amo Te!

ES
¡Sí, Señor, yo Te amo!
¡Sí, Señor, yo Te amo!

RU
Да, Господи, я Тебя люблю!
Да, Господи, я Тебя люблю!

tango francesco
Siewcy Lednicy

PL
Tango dla Pana naszego grajmy.
Tango dla niego na głos śpiewajmy.
Pokój zanieśmy na cały świat.
Niech bratem znów będzie brat.
Niech miłość Twa ogarnia nas.
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1. Gdzie krzywda jest, tam siejmy przebaczenie,
a wiarę tam, gdzie ciągle trwa zwątpienie.
Gdzie rozpacz, siejmy nadzieję,
a światło mrok wszelki niech rozwieje.
Spraw, Panie, bym był narzędziem w rękach Twych.

2. Spraw, bym nie szukał pocieszenia, pocieszać umiał.
I zamiast szukać zrozumienia, bym rozumiał.
Bo dając, otrzymujemy,
a wybaczając, i tak zyskujemy.
Spraw, Panie, bym był narzędziem w rękach Twych.

tantum ergo Sacraméntum

LAT
Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amen.

ES
Veneremos, pues, postrados
tan grande Sacramento;
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al nuevo rito; la fe reemplace
La incapacidad de los sentidos.

Al Padre y al Hijo
sean dadas alabanza y gloria,
salud, honor, poder y bendición;
una gloria igual sea dada a
aquel que de uno y de otro procede. Amén.

PL
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci.
A równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Witaj, pokarmie
Paweł Bębenek

PL
1. Witaj, pokarmie, w którym niezmierzony
nieba i ziemie Twórca jest zamkniony.
Witaj, napoju zupełnie gaszący
umysł pragnący.
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2. Witaj, krynico wszystkiego dobrego,
gdy bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności
niesiesz godności.

3. Witaj, z niebiosów manno padająca,
rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca,
wszystko na świecie, co jedno smakuje,
w tym się znajduje.

4. Witaj, rozkoszne z ogrodu rajskiego
drzewo owocu pełne żywiącego,
kto Cię skosztuje, śmierci się nie boi,
choć nad nim stoi.

5. Witaj, jedyna serc ludzkich radości,
witaj, strapionych wszelka łaskawości,
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają,
K’Tobie wołają.

Wypłyń na głębię
Jacek Sykulski

PL
Nie bój się, wypłyń na głębię.
Jest przy Tobie Chrystus.

EN
Don’t be afraid to put out into the deep
Christ is with you.

FR
N’aie pas peur d’aller en eau profonde
Le Christ est avec toi.
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No tengas miedo, de ir a lo profundo
Cristo está contigo.

UKR
Не бійся, виплинь на глибінь.
Христос з тобою.
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ordo miSSæ

rituS initialeS

S. In nómine Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti.
O. Amen.

1a FORMULA
S. Grátia Dómini nostri Iesu Christi, et cáritas Dei, et communicátio 
Sancti Spíritus sit cum ómnibus vobis.
O. Et cum spíritu tuo.

vel: 2a FORMULA
S. Grátia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo.
O. Benedictus Deus et Pater Dómini nostri Iesu Christi.
vel:
Et cum spíritu tuo.

vel: 3a FORMULA
S. Dóminus vobiscum (vel: Pax vobis).
O. Et cum spíritu tuo.



233

Actus pænitentialis

1a FORMULA
S. Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria 
celebránda.

Fit brevis pausa silentii.
Omnes simul faciunt confessionem:

Confíteor Deo omnipoténti, et vobis, fratres, quia peccávi nimis cogi-
tatióne, verbo, ópere et omissióne: (percutientes sibi pectus) mea cul-
pa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper 
Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres oráre pro me ad 
Dóminum, Deum nostrum.

S. Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdú-
cat nos ad vitam ætérnam.
O. Amen.

vel: 2a FORMULA
S. Fratres, agnoscámus peccáta nostra, ut apti simus ad sacra mystéria 
celebránda.

Fit brevis pausa silentii.

S. Miserére nostri, Dómine.
O. Quia peccávimus tibi.
S. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
O. Et salutáre tuum da nobis.
S. Misereátur nostri omnípotens Deus et, dimíssis peccátis nostris, perdú-
cat nos ad vitam ætérnam. Amen.



234

Kýrie, eléison. R. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. R. Christe, eléison.
Kýrie, eléison. R. Kýrie, eléison.

Gloria in excélsis

Glória in excélsis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntátis. Lau-
dámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te, grátias ágimus 
tibi propter magnam glóriam tuam, Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus 
Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe, Dómine Deus, 
Agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tol-
lis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxte-
ram Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
Amen.

Collecta

liturgia Verbi

Lectiones et cantus

Ad finem lectionis significandam, lector subdit:
Verbum Dómini.
O. Deo grátias.

Evangelium

Sequitur Allelúia

Diaconus vel sacerdos: Dóminus vobíscum.
O. Et cum spíritu tuo.
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D. Léctio sancti Evangélii secúndum N.
O. Glória tibi, Dómine.
Finito Evangelio, diaconus vel sacerdos dicit:
Verbum Dómini.
O. Laus tibi, Christe.

Homilia

Professio fidei

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, vi-
sibilium ómnium et invisibilium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sæcula. Deum de 
Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non fac-
tum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos 
hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis.

Ad verba quæ sequuntur, usque ad factus est, omnes se inclinant.

Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine, et homo factus est. 
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepultus est, et 
resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet 
ad déxteram Patris. Et iterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et 
mórtuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque 
procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui 
locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confiteor unum 
baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mor-
tuórum, et vitam ventúri sæculi. Amen.

Oratio universalis
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liturgia euchariStica

Præparatio donorum

Celebrans stans postea in medio altáris, versus ad populum, extendens et 
iungens manus, dicit:
Oráte, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptábile fiat apud 
Deum Patrem omnipoténtem.

Populus respondet:
Suscipiat Dóminus sacrificium de mánibus tuis ad láudem et glóriam 
nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

Prex eucharistica

S. Dóminus vobiscum.
O. Et cum spíritu tuo.
S. Sursum corda.
O. Habémus ad Dóminum.
S. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
O. Dignum et iustum est.

Sacerdos prosequitur præfationem.
In fine præfationis, una cum pópulo, ipsam præfationem concludit, can-
tans vel clara voce dicens:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra 
glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedictus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
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Prex eucharistica II

Vere Sanctus es, Dómine, fons omnis sanctitátis. Hæc ergo dona, quæsu-
mus, Spíritus tui rore sanctífica, ut nobis Corpus et X Sanguis fiant Dómi-
ni nostri Iesu Christi.

Qui cum Passióni voluntárie traderétur, accépit panem et grátias agens 
fregit dedítque discípulis suis, dicens:
Accípite et manducáte. ex hoc omnes: hoc est enim Corpus meum, 
quod pro vobis tradétur.

Simili modo, postquam cenátum est, accipiens et cálicem, íterum grátias 
agens dedit discípulis suis, dicens:
Accípite et bibite ex eo omnes: hic est enim calix Sánguinis mei novi 
et ætérni testaménti, qui pro vobis et pro multis effundétur in remis-
siónem peccatórum. Hoc fácite in meam commemoratiónem.

C. Mystérium fídei.
O. Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem con-
fitémur, donec vénias.

Deinde sacerdos dicit:
Mémores ígitur mortis et resurrectiónis eius, tibi, Dómine, panem vitæ et 
cálicem salútis offérimus, grátias agéntes, quia nos dignos habuísti astáre 
coram te et tibi ministráre.
Et súpplices deprecámur, ut Córporis et Sánguinis Christi partícipes 
a Spíritu Sancto congregémur in unum.
Recordáre, Dómine, Ecclésiæ tuæ toto orbe diffúsæ, ut eam in caritáte 
perfícias una cum Papa nostro Francisco et Epíscopo nostro N. (cum 
episcopali ordine) et univérso clero.
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Meménto étiam fratrum nostrórum, qui in spe resurrectiónis dormiérunt, 
omniúmque in tua miseratióne defunctórum, et eos in lumen vultus tui 
admítte.
Omnium nostrum, quæsumus, miserére, ut cum beáta Dei Genetríce Vír-
gine María, beáto Ioseph, eius Spónso, beátis Apóstolis et ómnibus Sanc-
tis, qui tibi a sæculo placuérunt, ætérnæ vitæ mereámur esse consórtes, et 
te laudémus et glorificémus per Filium tuum Iesum Christum.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia sæcula sæculórum.

Populus acclamat:
Amen.

Prex eucharistica III

Vere Sanctus es, Dómine, et mérito te laudat omnis a te cóndita creatúra, 
quia per Fílium tuum, Dóminum nostrum Iesum Christum, Spíritus 
Sancti operánte virtúte, vivíficas et sanctíficas univérsa, et pópulum tibi 
congregáre non désinis, ut a solis ortu usque ad occásum oblátio munda 
offerátur nómini tuo.

Súpplices ergo te, Dómine, deprecámur, ut hæc múnera, quæ tibi sacrán-
da detúlimus, eódem Spíritu santificare dignéris, ut Corpus et X Sanguis 
fiant Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi, cuius mandáto hæc mystéria 
celebrámus.

Ipse enim in qua nocte tradebátur accépit panem et tibi grátias agens be-
nedíxit, fregit dedítque discipulis suis, dicens:
Accípite et manducáte ex hoc omnes:
hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradétur.



239

Simili modo, postquam cenátum est, accípiens cálicem, et tibi grátias 
agens benedíxit dedítque discipulis suis, dicens:
Accípite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix Sánguinis mei novi et ætérni testaménti, qui pro vo-
bis et pro multis effundétur in remissiónem peccatórum. Hoc fácite 
in meam commemoratiónem.

Deinde dicit sacerdos:
Mystérium fidei.

Et populus prosequitur, acclamans:
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, 
donec vénias.

Mémores ígitur, Dómine, eiúsdem Fílii tui salutíferæ passiónis necnon 
mirábilis resurrectiónis et ascensionis in cælum, sed et præstolántes ál-
terum eius advéntum, offérimus tibi, grátias referéntes, hoc sacrificium 
vivum et sanctum.
Réspice, quæsumus, in oblatiónem Ecclésiæ tuæ et, agnóscens Hóstiam, 
cuius voluísti immolatióne placári, concéde, ut qui Córpore et Sánguine 
Fílii tui reficimur, Spíritu eius Sancto repléti, unum corpus et unus spíri-
tus inveniámur in Christo.
Ipse nos tibi perfíciat munus ætérnum, ut cum eléctis tuis hereditátem 
cónsequi valeámus, in primis cum beatissima Vírgine, Dei Genetríce, 
María, cum beáto Ioseph, eius Spónso, cum beátis Apóstolis tuis et glo-
riósis Martýribus (cum Sancto N.: Sancto diei vel patrono) et ómnibus 
Sanctis, quorum intercessióne perpétuo apud te confidimus adiuvári.
Hæc Hóstia nostræ reconciliatiónis profíciat, quæsumus, Dómine, ad 
totíus mundi pacem atque salútem. Ecclésiam tuam, peregrinántem in 
terra, in fide et caritáte firmáre dignéris cum fámulo tuo Papa nostro 
Francisco et Epíscopo nostro N. cum episcopali órdine et univérso clero 
et omni pópulo acquisitiónis tuæ.
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Votis huius famíliæ, quam tibi astáre voluisti, adésto propitius. Omnes 
fílios tuos ubíque dispérsos tibi, clemens Pater, miserátus coniúnge.

Fratres nostros defúnctos et omnes qui, tibi placéntes, ex hoc sæculo tran-
siérunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore sperámus, ut simul 
glória tua perénniter satiémur, per Christum Dóminum nostrum, per 
quem mundo bona cuncta largíris.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte 
Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia sæcula sæculórum.

Populus acclamat:
Amen.

rituS communioniS

Oratio dominica

Praecéptis salutáribus móniti et divina institutióne formáti, audémus dí-
cere:

Sacerdos, una cum populo, pergit:
Pater noster, * qui es in cælis: * sanctificétur nomen tuum; * advéniat 
regnum tuum; * fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. * Panem. no-
strum cotidiánum da nobis hódie; * et dimítte nobis débita nostra, * sicut 
et nos dimíttimus debitóribus nostris; * et ne nos indúcas in tentatiónem; 
* sed libera nos a malo.

Sacerdos solus prosequitur, dicens:
Libera nos, quæsumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem 
in diébus nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ adiúti, et a peccáto simus sem-
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per liberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam spem et 
advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi.

Populus orationem concludit, acclamans:
Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sæcula.

Ritus pacis

Deinde sacerdos dicit:
Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pa-
cem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiæ tuæ; 
eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris. Qui 
vivis et regnas in sæcula sæculórum.

Populus respondet:
Amen.

Sacerdos, ad populum conversus, subdit:
S. Pax Dómini sit semper vobiscum.
O. Et cum spíritu tuo.

Deinde, pro opportunitate, diaconus vel sacerdos subiungit:
Offérte vobis pacem.

Et omnes, iuxta locorum consuetudines, pacem et caritatem sibi invicem 
significant.

Fractio panis

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
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Communio

Sacerdos:
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni 
vocáti sunt.

Et una cum pópulo semel subdit:
Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic ver-
bo et sanábitur ánima mea.

rituS concluSioniS

C. Dóminus vobíscum.
O. Et cum spíritu tuo.
C. Sit nomen Dómini benedíctum.
O. Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
C. Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
O. Qui fecit cælum et terram.

C. Benedícat vos omnípotens Deus,
Pater, X et Fílius, X et Spíritus X Sanctus.
O. Amen.

Diaconus. Ite missa est.
O. Deo gratias.
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modlitWy 
eucharyStyczne

modlitwa eucharystyczna ii

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem X 
i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie 
składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, 
podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM
KIELICH KRWI MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
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KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

aklamacje
I
C. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmar-

twychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

II
C. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
W. Ile razy ten Chleb spożywamy * i pijemy z tego Kielicha, * głosimy 

śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

III
C. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, 

* Ty jesteś Zbawicielem świata.

IV
C. Tajemnica wiary.
W. Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy To-
bie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, 
abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.

Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyj-
mujących Ciało i Krew Chrystusa.

Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój 
wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem i mną, nie-
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godnym sługą Twoim (i z bratem moim Stanisławem, biskupem tego Ko-
ścioła krakowskiego) oraz całym duchowieństwem.

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli 
z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce ode-
szli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.

Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu 
wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Jó-
zefem Jej Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami i wszystkimi Świętymi, 
którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali 
Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze 
wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, * 
przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

modlitwa eucharystyczna iii

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, 
bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha 
Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz 
lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą.

Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które 
przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem X i Krwią Twojego Syna, na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium.
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On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie skła-
dając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosła-
wił i podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

aklamacje
I
C. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmar-

twychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

II
C. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
W. Ile razy ten Chleb spożywamy * i pijemy z tego Kielicha, * głosimy 

śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

III
C. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, 

* Ty jesteś Zbawicielem świata.
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IV
C. Tajemnica wiary.
W. Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudow-
ne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtór-
ne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą 
i świętą Ofiarę.

Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą 
nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twoje-
go Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną 
duszą w Chrystusie.

Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzyma-
li dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą 
Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze Świętym Józefem Jej Oblubieńcem, 
ze świętymi Apostołami i Męczennikami (ze Świętym N.) i wszystkimi 
Świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.

Prosimy Cię, Boże, aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła 
na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Ko-
ściół pielgrzymujący na ziemi; a więc Twojego sługę, naszego papieża 
N., naszego Biskupa N., wszystkich biskupów świata, duchowieństwo 
i cały lud odkupiony.

Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy 
z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, 
zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.

Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz 
wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że ra-
zem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez na-
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szego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi 
dobrami.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze 
wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, * 
przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

modlitwa eucharystyczna V/c

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dzięk-
czynienie: Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Brata 
i Odkupiciela.

W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec 
chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na 
potrzeby i cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty 
jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci.

Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy, i zjedno-
czeni z Aniołami i Świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając:
Święty, Święty, Święty…

Wysławiamy Cię, Ojcze Święty: Ty nas zawsze podtrzymujesz w docze-
snym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chry-
stus, Twój Syn, gromadzi nas na Świętej wieczerzy. On, podobnie jak 
uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb.

Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb 
i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim Ciele X 
i w swojej Krwi.
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On to, w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki 
Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosła-
wił i podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

aklamacje
I
C. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmar-

twychwstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

II
C. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
W. Ile razy ten Chleb spożywamy * i pijemy z tego Kielicha, * głosimy 

śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

III
C. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, 

* Ty jesteś Zbawicielem świata.
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IV
C. Tajemnica wiary.
W. Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej 
miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż 
wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po 
Twojej prawicy, jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego wszech-
świata.

Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę Ofiarę: jest nią Chrystus, który w swoim 
Ciele i w swojej Krwi wydaje się za nas i swoja Ofiarą otwiera nam drogę 
do Ciebie.

Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Du-
cha Twojego Syna.

Umocnij swój lud Chlebem życia i Kielichem zbawienia; uczyń nas do-
skonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem N. i na-
szym Biskupem N. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci; 
oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych 
i uciśnionych, spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec 
ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem 
prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otwo-
rzyli się na nadzieję nowego świata.

Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego 
świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wia-
rę jedynie Ty znałeś: Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni 
życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego piel-
grzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjedno-
czeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z Apostołami i Męczennikami (ze 
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Świętym N.) i wszystkimi Świętymi wychwalamy Ciebie w Chrystusie, 
Twoim Synu i naszym Panu.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze 
wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, * 
przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

i modlitwa eucharystyczna „o tajemnicy pojednania”
Pojednanie jako powrót do Ojca

Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze 
Święty, Boże nieskończonej dobroci.

Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim Duchu i naj-
pełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Wiele razy lu-
dzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi 
nowe przymierze przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela: 
przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. Nam także dajesz 
czas pojednania i pokoju, abyśmy polecając się jedynie Twojemu miło-
sierdziu, odnaleźli drogę powrotu do Ciebie, otwierając się na działanie 
Ducha Świętego, nowym życiem żyli w Chrystusie, wychwalali nieprze-
rwanie Twoje imię i służyli braciom.

Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, pełni podziwu i radości z odna-
lezionego zbawienia, jednoczymy się z niezliczonymi chórami Aniołów 
i Świętych, aby śpiewać Twoją chwałę:
Święty, Święty, Święty…

Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami 
Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty.
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Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie * i ześlij swego Ducha, aby dary, 
które Ci składamy w ofierze, * stały się Ciałem X i Krwią * umiłowanego 
Syna Twego, Jezusa Chrystusa, * w którym my także jesteśmy Twoimi 
synami.

Byliśmy umarli z powodu grzechu * i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, * 
ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, * gdy Twój Syn, 
jedyny Sprawiedliwy, * wydał się w nasze ręce * i pozwolił się przybić 
do krzyża. * On, zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią, 
* na znak wiecznego przymierza, * chciał obchodzić Paschę ze swymi 
uczniami.

Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb * i dzięki Tobie składając, błogo-
sławił, * łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy, * wiedząc, że pojedna wszystko w sobie * przez 
krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem * i ponownie dzięki skła-
dając, * podał swoim uczniom, mówiąc:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA,
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
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aklamacje
I
C. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, * wyznajemy Twoje zmartwych-
wstanie * i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

II
C. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
W. Ile razy ten Chleb spożywamy * i pijemy z tego Kielicha, * głosimy 
śmierć Twoją, Panie, * oczekując Twego przyjścia w chwale.

III
C. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W. Panie, Ty nas wybawiłeś * przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, * 
Ty jesteś Zbawicielem świata.

IV
C. Tajemnica wiary.
W. Chrystus umarł, * Chrystus zmartwychwstał, * Chrystus powróci.

Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, * który 
jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia 
Jego przyjścia na końcu czasów, * składamy Ci, Boże prawdziwy i wier-
ny, tę Ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą.

Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej Ofie-
rze Jezusa Chrystusa, * i daj nam moc Ducha Świętego, * abyśmy zwy-
ciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, * zostali złączeni w jedno ciało.

Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości * z naszym papie-
żem N., * i naszym Biskupem N. * Wspieraj nas we wspólnym budowa-
niu Twojego Królestwa * aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie 
w Twoim domu, * święci pośród Świętych, * z Najświętszą Dziewicą 
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Maryją, z Apostołami, * (ze Świętym N.) i naszymi zmarłymi braćmi 
i siostrami, * których polecamy Twojemu miłosierdziu. * Wtedy, pośród 
nowego stworzenia, * wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, * 
śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, * który wznosi się ku Tobie * 
od Chrystusa żyjącego na wieki.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, * Tobie, Boże, Ojcze 
wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, * 
przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.
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