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Kilka wskazówek na dobry początek 
 

❖ Po pierwsze – to twoja decyzja 

 

Ty najlepiej znasz swoją rodzinę i wiesz jaka forma modlitwy będzie właściwa. Nie bój się 

korzystać z tych materiałów w takim stopniu, jaki uznasz za stosowne. Zasada „od deski do 

deski” powinna ustąpić miejsca regule „tyle o ile”. To Ty decydujesz. Kieruj się hojnością 

w stosunku do siebie, Twoich najbliższych i do Pana Boga. Wtedy będziesz lepiej wyczuwać 

jak długa powinna być modlitwa i w jakiej formie. Duch Święty nie zostawia nas nigdy 

samych zgodnie z obietnicą Pana Jezusa i czyni naszą modlitwę miłą Bogu.  

 

❖ Po drugie – modlimy się całym sobą, a nie tylko głową 

 

My, katolicy, mamy często przekonanie, że cała modlitwa odbywa się w głowie. Z tego 

powodu pokutuje myślenie według którego trzeba się skupić, zanurzyć w siebie i wtedy 

będziemy się dobrze modlić. To kłamstwo! Modlitwa zaprasza całego człowieka – zarówno 

jego ciało, jak i myśli. Nie ma potrzeby zwalczać rozproszeń dnia codziennego czy 

nieposłusznych dzieci, które nie mają ochoty na modlitwę psalmami. Wystarczy to 

wszystko przyjąć i powiedzieć: „Taka jest dzisiaj nasza modlitwa, bo taki jest nasz świat”. 

Wszystko, co stanie się potem, jest już nie tylko w moich rękach, ale też pod opieką Pana 

Boga. Tego oczekujemy od modlitwy: by była miejscem przychodzenia Boga do 

naszej codzienności.  

Jak to dobrze, że będziemy się modlić w swoich domach, czyli tam gdzie jest najwięcej 

codzienności. Uciesz się komfortem miejsca, w którym żyjesz na co dzień. Wpuść go do 

swojej modlitwy. Daj przestrzeń dzieciom, by były sobą. Zarówno chwile skupienia, jak 

i rozproszenia są naturalnymi częściami modlitwy.   

 

❖ Po trzecie – przygotowanie modlitwy, czas i miejsce 

 

PRZECZYTAJ MATERIAŁY WCZEŚNIEJ. Na początku może się wydawać, że to 

wszystko jest trochę sztuczne i dziwne. Świadomość, że modlimy się w ten sam sposób 

w naszej parafii oraz w całym Kościele powinna dodać odwagi. Materiały na każdą 

niedzielę oraz Triduum będą oparte o ten sam schemat – poczucie komfortu pojawi się już 

za tydzień       

Zdecyduj, kto będzie najlepszym przewodniczącym modlitwy. Dzięki temu pomożesz 

innym lepiej wejść w to doświadczenie. Wprawdzie prowadzenie wymaga więcej wysiłku, 

ale daje też dużo satysfakcji.  

Możesz poprosić pozostałych członków rodziny o pomoc i zaangażowanie w modlitwę: 

wyznacz kogoś do przeczytania Czytania, poproś kogoś o zapalenie/zgaszenie świecy na 

początku/końcu modlitwy, dodawaj własne wezwania podczas Próśb lub zachęć do tego 

innych domowników.  
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PRZYGOTUJ MIEJSCE DO MODLITWY (STÓŁ, KRZYŻ, ŚWIECĘ, MATERIAŁY). 

Byłoby świetnie gromadzić się wokół stołu, na którym znajduje się krzyż i zapalona świeca. 

Miejsce modlitwy powinno być takie samo za każdym razem, gdy modlicie się wspólnie. 

Każda kolejna modlitwa będzie w ten sposób kojarzyć się z tym miejscem. 

Warto zaprosić dzieci do przygotowywania miejsca modlitwy (czysty obrus, ułożenie 

krzeseł). To pomoże zaangażować się jeszcze przed modlitwą i uczynić to miejsce ich 

własnym. 

Zadbaj o materiały do modlitwy dla każdego członka rodziny. Najlepiej wydrukowane, ale 

możesz też poradzić sobie w inny sposób. 

 

MÓDL SIĘ W SOBOTĘ LUB W NIEDZIELĘ PO POŁUDNIU. Materiały proponują 

modlitwę Nieszporami w sobotę lub w niedzielę. Nieszpory powinno się odmawiać, według 

tradycji, po zachodzie słońca, czyli po południu lub wieczorem. Warto wybrać taki dzień, 

który umożliwi zachowanie tej zasady. Tym samym modlimy się wszyscy razem – cały 

Kościół.  

 

 

 

 

Bardzo krótkie wprowadzenie do Liturgii godzin 
 

Liturgia godzin (inaczej brewiarz) to oficjalna modlitwa całego Kościoła. Znamy ją często 

jako „tę grubą czarną książkę, którą czytają księża w konfesjonale”. Jednak Liturgia godzin 

to modlitwa dla wszystkich ochrzczonych. Dzięki niej możesz: 

• modlić się z całym Kościołem (wszyscy modlą się tymi samymi tekstami), 

• modlić się psalmami (czyli tak, jak modlił się Jezus), 

• modlić się swoimi uczuciami (jest ich bardzo dużo w psalmach). 

A ponadto brewiarz to gotowy przepis na udaną modlitwę – nie trzeba wymyślać niczego 

samemu. Wystarczy sięgnąć po sprawdzoną recepturę.  

 

 

Więcej informacji dla zainteresowanych: 

 

• Jak odmawiać Nieszpory: https://brewiarz.pl/help/nieszp.php3 

• Konferencje o Liturgii godzin /audio/:  

o Wprowadzenie do Liturgii godzin, o. Tomasz Grabowski OP 

https://open.spotify.com/track/5iZKVbJf6NhG2zUdd7pdCu?si=Yj4qIJP0TRu

3miWM1sW8jg 

o Duchowość Jutrzni i Nieszporów, ks. Tomasz Bać 

https://open.spotify.com/track/7barteJaHDuZbNo3exdRvx?si=XEt6pS3RSsq

Z1QSoEoW7_A   

https://brewiarz.pl/help/nieszp.php3
https://open.spotify.com/track/5iZKVbJf6NhG2zUdd7pdCu?si=Yj4qIJP0TRu3miWM1sW8jg
https://open.spotify.com/track/5iZKVbJf6NhG2zUdd7pdCu?si=Yj4qIJP0TRu3miWM1sW8jg
https://open.spotify.com/track/7barteJaHDuZbNo3exdRvx?si=XEt6pS3RSsqZ1QSoEoW7_A
https://open.spotify.com/track/7barteJaHDuZbNo3exdRvx?si=XEt6pS3RSsqZ1QSoEoW7_A
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Sobota, 20 lutego 2021 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

I Nieszpory 
 

Wyznaczona osoba zapala świecę. 

 

Przewodniczący † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

Wszyscy Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Hymn oraz psalmy można odmawiać na dwa sposoby: 

1. Jedną zwrotkę lub werset w psalmie (jest to zaznaczone w psalmach wcięciem) 

przewodniczący a kolejną wszyscy pozostali domownicy. 

2. Dzielimy domowników na dwie grupy (tzw. chóry), które naprzemiennie 

odmawiają zwrotki hymnu lub wersety w psalmach (jest to zaznaczone w psalmach 

wcięciem). 

 

W czasie hymnu, pieśni Maryi oraz próśb wszyscy stoją. W czasie psalmodii siedzimy. 

 

HYMN /stoimy/ 

1   Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, 

Kiedy Cię błaga w tym czasie postu; 

Usłysz modlitwę zroszoną łzami, 

Którą wznosimy przez dni czterdzieści. 

2   Patrzysz w głębinę naszego serca, 

Znasz ludzką słabość i bezwład woli, 

Przeto nam okaż swe miłosierdzie, 

Kiedy do Ciebie wracamy, Boże. 

3   Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, 

Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie; 

Wsław Twoje imię i ulecz nędznych, 

Których chorobą są własne grzechy. 

4   Udziel nam siły, niech czas pokuty 

Ciało oczyści i myśl oświeci; 

Złudne pokusy niech nas nie wiążą 

Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą. 
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5   Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy, 

Spraw, aby skrucha i umartwienie 

Były owocne dla Twoich wiernych, 

Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen. 

 

PSALMODIA /siedzimy/ 

1 ant. Przyjmij nas, Panie, * stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; 

/ niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, / aby się Tobie podobała. 

 

Psalm 141, 1-9 

Modlitwa w niebezpieczeństwie 

I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem  

(Ap 8, 4) 

 

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, * 

usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie. 

Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło, * 

a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna. 

Postaw, Panie, straż przy moich ustach * 

i wartę przy bramie warg moich. 

Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, * 

do popełniania niegodziwych czynów, 

Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, * 

nie jadał ich potraw wybornych. 

Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawiedliwego, † 

olejek występnego niech nigdy nie zdobi mej głowy, * 

zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich złości. 

A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, * 

zrozumieli, jak łagodne były moje słowa. 

Jak grudy rozoranej ziemi, * 

tak będą rozrzucone ich kości nad Otchłanią. 

Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, * 

do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy. 

Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, * 

i od pułapek złoczyńców. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
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Ant. Przyjmij nas, Panie, / stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; 

/ niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, / aby się Tobie podobała. 

 

2 ant. W owym dniu będziesz wzywał Pana * i On cię wysłucha, / zawołasz, a On ci odpowie: 

Oto jestem. 

 

Psalm 142 

Bóg ucieczką w cierpieniu 

Wszystko to dokonało się w Panu podczas Jego Męki (św. Hilary) 

 

Głośno wołam do Pana, * 

głośno Pana błagam. 

Żal mój przed Nim wylewam, * 

wyjawiam przed Nim swą udrękę. 

Gdy duch mój we mnie omdlewa, * 

Ty znasz moją drogę. 

Na ścieżce, po której kroczę, * 

ukryli na mnie sidło. 

Oglądam się w prawo i patrzę, * 

lecz nikt się nie troszczy o mnie. 

Nie ma dla mnie ucieczki, * 

nie ma nikogo, kto by dbał o me życie. 

Do Ciebie wołam, Panie, † 

mówię: "Tyś moją ucieczką, * 

działem moim w krainie żyjących. 

Usłysz moje wołanie, * 

bo jestem bardzo słaby. 

Wybaw mnie od prześladowców, * 

gdyż są ode mnie mocniejsi. 

Wyprowadź mnie z więzienia, * 

bym dziękował Twojemu imieniu. 

Otoczą mnie sprawiedliwi, * 

gdy dobroć mi okażesz". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. W owym dniu będziesz wzywał Pana i On cię wysłucha, / zawołasz, a On ci odpowie: 

Oto jestem. 
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3 ant. Chrystus umarł za nasze grzechy, * sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas 

przyprowadzić do Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale został powołany do życia przez 

Ducha. 

 

Pieśń (Flp 2, 6-11) 

Chrystus Sługa Boży 

 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, † 

nie skorzystał ze sposobności, * 

aby na równi być z Bogiem, 

Lecz ogołocił samego siebie † 

przyjąwszy postać sługi * 

i stał się podobnym do ludzi. 

A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, * 

uniżył samego siebie, 

Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, * 

i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko * 

i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 

Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano * 

istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. 

I aby wszelki język wyznał, * 

że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Chrystus umarł za nasze grzechy, / sprawiedliwy za niesprawiedliwych, / aby nas 

przyprowadzić do Boga. / Poniósł śmierć na ciele, / ale został powołany do życia przez 

Ducha. 

 

CZYTANIE          2 Kor 6, 1-4a 

Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: 

W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto 

teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do 

zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, przez wszystko okazujemy się sługami 

Boga. 
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RESPONSORIUM KRÓTKIE 

P.   Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

P.   Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania. 

W.  Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

P.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

 

 

PIEŚŃ MARYI /stoimy/        Łk 1, 46-55 

 

Ant. Jezus przebył na pustyni czterdzieści dni * i był kuszony przez szatana; / żył tam wśród 

zwierząt, / a usługiwali Mu aniołowie. 

 

Wielbi dusza moja Pana * 

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * 

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 

a Jego imię jest święte. 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 

nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, * 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, * 

a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, * 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 

pomny na swe miłosierdzie, 

Jak obiecał naszym ojcom, * 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Jezus przebył na pustyni czterdzieści dni / i był kuszony przez szatana; / żył tam wśród 

zwierząt, / a usługiwali Mu aniołowie. 
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PROŚBY 

P. Chrystus stał się naszym nauczycielem, bratem i wzorem. Uwielbiajmy Go i błagajmy: 

W. Udzielaj życia swojemu ludowi. 

 

P. Chryste, Ty stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, daj, abyśmy umieli 

dzielić radość z tymi, którzy się cieszą, i smutek z tymi, którzy płaczą, 

- aby z dnia na dzień wzrastała nasza miłość. 

W. Udzielaj życia swojemu ludowi. 

 

P. Dopomóż nam, abyśmy dzieląc się chlebem z głodnymi braćmi, służyli w nich Tobie 

- i abyśmy Ci służyli podając napój spragnionym. 

W. Udzielaj życia swojemu ludowi. 

 

P. Panie, Ty zbudziłeś Łazarza ze snu śmierci, 

- spraw, aby ci, którzy trwają w śmierci grzechu, wrócili do życia przez wiarę i pokutę. 

W. Udzielaj życia swojemu ludowi. 

 

P. Spraw, aby coraz więcej ludzi ochoczo i doskonale wstępowało w Twoje ślady 

- za przykładem Maryi Dziewicy i świętych. 

W. Udzielaj życia swojemu ludowi. 

 

P. Niechaj zmarli (tu można wymienić imiona zmarłych z rodziny) powstaną w Twojej 

chwale 

- i na wieki cieszą się Twoją miłością. 

W. Udzielaj życia swojemu ludowi. 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje; 

przyjdź królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego. 

 

MODLITWA 

P. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne 

postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w 

jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

W. Amen. 
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ZAKOŃCZENIE 

P. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  

W. Amen. 

 

Wyznaczona osoba gasi świecę. 
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Niedziela, 21 lutego 2021 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

II Nieszpory 
 

Wyznaczona osoba zapala świecę. 

 

Przewodniczący † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

Wszyscy Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Hymn oraz psalmy można odmawiać na dwa sposoby: 

1. Jedną zwrotkę lub werset w psalmie (jest to zaznaczone w psalmach wcięciem) 

przewodniczący a kolejną wszyscy pozostali domownicy. 

2. Dzielimy domowników na dwie grupy (tzw. chóry), które naprzemiennie 

odmawiają zwrotki hymnu lub wersety w psalmach (jest to zaznaczone w psalmach 

wcięciem). 

 

W czasie hymnu, pieśni Maryi oraz próśb wszyscy stoją. W czasie psalmodii siedzimy. 

 

HYMN /stoimy/ 

1   Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, 

Kiedy Cię błaga w tym czasie postu; 

Usłysz modlitwę zroszoną łzami, 

Którą wznosimy przez dni czterdzieści. 

2   Patrzysz w głębinę naszego serca, 

Znasz ludzką słabość i bezwład woli, 

Przeto nam okaż swe miłosierdzie, 

Kiedy do Ciebie wracamy, Boże. 

3   Chociaż tak bardzo jesteśmy winni, 

Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie; 

Wsław Twoje imię i ulecz nędznych, 

Których chorobą są własne grzechy. 

4   Udziel nam siły, niech czas pokuty 

Ciało oczyści i myśl oświeci; 

Złudne pokusy niech nas nie wiążą 

Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą. 
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5   Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy, 

Spraw, aby skrucha i umartwienie 

Były owocne dla Twoich wiernych, 

Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen. 

 

PSALMODIA /siedzimy/ 

 

1 ant. Panu, Bogu swojemu, będziesz oddawał pokłon * i Jemu samemu służyć będziesz. 

 

Psalm 110, 1-5. 7 

Mesjasz królem i kapłanem 

Trzeba bowiem, aby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich  

(1 Kor 15, 25) 

Rzekł Pan do Pana mego: * 

"Siądź po mojej prawicy, 

Aż uczynię Twych wrogów * 

podnóżkiem stóp Twoich". 

Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: * 

panuj wśród swych nieprzyjaciół! 

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, † 

w blasku świętości * 

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. 

Pan przysiągł i tego nie odwoła: * 

"Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka". 

Pan jest po Twojej prawicy, * 

zetrze królów w dzień swego gniewu. 

On po drodze pić będzie z potoku, * 

dlatego głowę podniesie. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Panu, Bogu swojemu, będziesz oddawał pokłon / i Jemu samemu służyć będziesz. 

 

2 ant. Oto teraz czas upragniony, * oto teraz jest dzień zbawienia. 
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Psalm 114 

Wyjście Izraela z Egiptu 

Wy, którzyście wzgardzili tym światem, zrozumcie, że i wy także wyszliście z Egiptu 

(św. Augustyn) 

 

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, * 

dom Jakuba od ludu obcego, 

Przybytkiem jego stał się Juda, * 

Izrael jego królestwem. 

Morze to ujrzało i uciekło, * 

Jordan swój bieg odwrócił, 

Góry skakały jak barany, * 

pagórki niby jagnięta. 

Cóż ci jest, morze, że uciekasz? * 

Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? 

Góry, czemu skaczecie jak barany * 

i niby jagnięta, pagórki? 

Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, * 

przed obliczem Boga Jakuba, 

Który zmienia opokę w jezioro, * 

a skałę w źródło wody. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Oto teraz czas upragniony, / oto teraz jest dzień zbawienia. 

 

3 ant. Oto idziemy do Jerozolimy * i spełni się wszystko, / co napisali prorocy o Synu 

Człowieczym. 

 

Pieśń (1 P 2, 21-24) 

Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego 

 

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, * 

abyście szli za Nim Jego śladami. 

On grzechu nie popełnił, * 

a w Jego ustach nie było podstępu. 

On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, † 

kiedy cierpiał, nie groził, * 

lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. 
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On sam, w swoim ciele, * 

poniósł nasze winy na drzewo, 

Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, * 

a żyli dla sprawiedliwości. 

Krwią ran Jego * 

zostaliście uzdrowieni. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Oto idziemy do Jerozolimy / i spełni się wszystko, / co napisali prorocy o Synu 

Człowieczym. 

 

 

CZYTANIE         1 Kor 9, 24-25 

Zawodnicy, którzy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden 

otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do 

zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś 

nieprzemijającą. 

 

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

P.   Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, * Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

P.   Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania. 

W.  Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

P.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.  Wejrzyj, Panie, i zmiłuj się nad nami, / Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. 

 

 

PIEŚŃ MARYI /stoimy/        Łk 1, 46-55 

 

Ant. Czuwaj nad nami, Zbawicielu, * by nas nie pochwycił przebiegły kusiciel; / Ty bowiem 

jesteś naszą odwieczną pomocą. 

 

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, 
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Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 

a Jego imię jest święte. 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 

nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, * 

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, * 

a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, * 

a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 

pomny na swe miłosierdzie, 

Jak obiecał naszym ojcom, * 

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. Czuwaj nad nami, Zbawicielu, / by nas nie pochwycił przebiegły kusiciel; / Ty bowiem 

jesteś naszą odwieczną pomocą. 

 

 

PROŚBY 

P. Oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który zechciał odrodzić swój lud do nieskazitelnego życia 

przez swoje Słowo trwające na wieki. Ze czcią zanośmy do Niego nasze błagania: 

W. Okaż łaskawość swojemu ludowi. 

 

P. Miłosierny Boże, usłysz błagania, które zanosimy za cały lud Twój, 

- niech pragnie Twojego słowa bardziej niż pokarmu dla ciała. 

W. Okaż łaskawość swojemu ludowi. 

 

P. Naucz nas prawdziwej i czynnej miłości do naszego narodu i wszystkich ludzi bez 

wyjątku; 

- obdarz wszystkie narody pomyślnością i pokojem. 

W. Okaż łaskawość swojemu ludowi. 

 

P. Wejrzyj na tych, którzy przez chrzest mają się odrodzić do nowego życia; 

- niech jako żywe kamienie zostaną włączeni do duchowej budowli Kościoła. 

W. Okaż łaskawość swojemu ludowi. 
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P. Panie, Ty przez przepowiadanie Jonasza wezwałeś do pokuty mieszkańców Niniwy; 

- mocą swego słowa zwróć ku sobie serca grzeszników. 

W. Okaż łaskawość swojemu ludowi. 

 

P. Spraw, aby zmarli (tu można wymienić imiona zmarłych z rodziny) wyszli z nadzieją na 

spotkanie Chrystusa Sędziego 

- i radowali się na wieki oglądaniem Ciebie. 

W. Okaż łaskawość swojemu ludowi. 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje; 

przyjdź królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 

i nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw ode złego. 

 

 

MODLITWA 

P. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne 

postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w 

jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

W. Amen. 

 

ZAKOŃCZENIE 

P. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.  

W. Amen. 

 

Wyznaczona osoba gasi świecę. 

 


