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― WPROWADZENIE ― 

 Rany nieodsłonięte lekarzowi nigdy nie będą wyleczo-
ne. Niewygodna prawda zapudrowana grubą warstwą 
pozorów nigdy nie zostanie zaakceptowana. Karmelitań-
skie Dni Młodych 2017 są czasem zejścia w mroki własne-
go ubóstwa, aby wpuścić w nie światło Jezusa. 

 W wędrówce do piwnic ducha będzie nam towarzy-
szyła Matka Boga. Z Maryją łatwiej uznać własny bałagan, 
odsłonić niezagojone rany, otworzyć ciemne zakamarki 
serca. Wyruszymy o zmierzchu. Będziemy przedzierać się 
przez noce ducha, aby trzeciego dnia ujrzeć barwy świtu 
i blask poranka. To symbolika tych dni, duchowa rachuba 
czasu. KDM w tym roku rozegra się w ciemnościach. 

 Gdyby nie nadzieja poranka i Słońca, które wschodzi 
z wysoka – Jezusa, ciemności ludzkiego życia byłyby po-
zbawione nadziei. On jednak wchodząc w ludzką ciem-
ność nasącza ją sensem. Ci, którzy pozwolą Mu na tę 
bolesną interwencję, nie zostaną zawiedzeni. On bowiem 
podnosi z ciemności do światła i nadaje sens temu, co 
bezsensowne. Z Nim ciemne piwnice serca nie są wcale 
takie straszne, a wstydliwa prawda nie napawa obawą.   
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― HYMN ― 

Do światła z ciemności 
tekst: Adam Szafraniec, muzyka: Artur Kaszowski 

1. Niosę krzyż, zmagam się 
ze sobą sam. 
Tracę sens, życia blask, 
cóż robić mam? 
Ciemność mnie ogarnęła, 
całkiem mną zawładnęła. 
Podaj mi swoją dłoń, 
ulecz mój lęk. 

2. Nie chcę żyć w nocy tej, 
nie chcę w niej trwać. 
Muszę wstać, podnieść się, 
przywróć mi blask. 
Daj mi moc i błogosław, 
by Twa łaska mnie niosła. 
Sobie sam pomóc chcę, 
Ty wspieraj mnie. 

Ref.:  Ty jesteś drogą, 
Ty jesteś życiem. 
Do światła z ciemności 
wyrwij mnie! 

3. Wyrwij mnie z nocy tej, 
ulecz mnie z ran. 
Widzieć chcę Twoją twarz 
– Tę którą znam. 
Do Twych ran moje rany, 
do Twych słów moje: Amen. 
Dotknij mnie, blisko bądź 
na zawsze już. 

4. Widzę cel, światła blask, 
rodzę się znów. 
Miłość Twa zbawia mnie 
teraz i tu. 
Rzucę się w Twe ramiona, 
miłość wszystko pokona. 
Ty i ja, ja i Ty 
– na zawsze już. 

5. Dałeś mi nowe życie, 
o poranku, o świcie. 
Panie mój, Zbawco mój, 
przy Tobie trwam.
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― PLAN SPOTKANIA ― 
CZWARTEK 
- ZMIERZCH - 

― Rejestracja  
17:00 Adoracja  
18:20 Przygotowanie liturgii 
 „Przygotujcie wasze serca…” Iz 40, 3 

18:50 Salve Regina 
19:00 Eucharystia 
 „Jestem z wami.” Mt 28, 20 
20:00 Kolacja ubogich  
 „Nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, 
 karm mnie chlebem niezbędnym.” Prz 30, 8 
21:00 Teatr ducha: 
 „Wezwani z ciemności – Projekt Ps 30, 12” 
21:30 Apel maryjny 
 Przyjęcie symbolu 
 Bijące serce ― blok ciszy  
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PIĄTEK 
- NOC - 

7:00 Jutrznia  
7:30 Śniadanie 
 „Chodźcie, posilcie się…” J 21, 12 

8:30 Przygotowanie liturgii 
 „Przygotujcie wasze serca...” Iz 40, 3  

9:00 Eucharystia 
 pod przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia 
 „Rany mu zadali.” Łk 10, 30  

10:30 Spotkanie z ks. Biskupem, 100 pytań do… 
12:30 Obiad 
 „Aby nie ustali w drodze…” Mt 15,32 

15:00 Adoracja miłosierdzia 
― Blok ciszy ― 

18:00 Kolacja 
19:00 Świadectwo, 100 pytań do… 
20:45 Teatr ducha: „Szala niepewności” 
21:00 Akatyst ku czci Bogarodzicy 
 Bijące serce ― blok ciszy 
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SOBOTA 
- ŚWIT - 

7:30 Jutrznia 
8:15 Śniadanie 
 „Chodźcie, posilcie się…” J 21, 12  
9:00 Teatr ducha: „Odzyskany sens” 
 Konferencja – o. Paweł Baraniecki OCD 

― blok ciszy ― 
10:30 Przygotowanie liturgii 
 „Przygotujcie Wasze serca…” Iz 40, 3  
11:00 Eucharystia 
 „Zaginął, a odnalazł się.” Łk 15, 32 

12: 30 Obiad 
 „Aby nie ustali w drodze…” Mt 15, 32  
14:00 – 15:30 Warsztaty ― cz.1 

― Przerwa ― 
16:00 – 17:30 Warsztaty ― cz.2 
18:00 Kolacja 
19:30 Adoracja z namaszczeniem 
 (balsam miłosierdzia) 
 Procesja światła 
 Koncert nowego życia 
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NIEDZIELA 
- PORANEK - 

 
 W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego… 

8:00 Śniadanie 
 „Chodźcie, posilcie się…” J 21, 12  

9:00 Dotyk Maryi  
9:30 Spotkania dzielenia 
 „Dawajcie, a będzie Wam dane…” Łk 6, 38 

10:30 Przygotowanie liturgii 
 „Przygotujcie Wasze serca…” Iz 40, 3   

11:00 Eucharystia 
 „Poszedł i sprzedał wszystko.” Mt 13, 44 

 Obiad 
 Aby nie ustali w drodze…. Mt 15, 32  

 Zakończenie 
 „Idźcie, a oto Ja jestem z wami.” Mt 28, 20  
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― SŁOWO BOŻE ― 
CZWARTEK 

PIERWSZE CZYTANIE            Ez 37, 1-14 
Duch ożywia wyschłe kości 
 Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On 
w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była 
ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, 
i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one 
zupełnie wyschłe. 
 I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powró-
cą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to 
wiesz». 
 Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi 
i mów do nich: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak 
mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się 
stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście 
obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha 
po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan”». 
 I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym proro-
kował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej 
zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna 
i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze 
nie było w nich ducha. 
 I powiedział do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, 
o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: 
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„Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych 
pobitych, aby ożyli”». 
 Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch 
wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bar-
dzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, 
kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: „Wyschły 
kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas”. 
 Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: 
„Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, 
ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja 
jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was 
wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, 
byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, 
że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam” – wyrocznia Pana 
Boga». 

PSALM RESPONSORYJNY            Ps 23 
 Refren:  Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 
1 Pan jest moim pasterzem, * 
 niczego mi nie braknie. 
2 Pozwala mi leżeć * 
 na zielonych pastwiskach. 

 Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 
3 orzeźwia moją duszę. 
 Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
 przez wzgląd na swoją chwałę. 

4 Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * 
 zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
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 Kij Twój i laska pasterska * 
 są moją pociechą. 
5 Stół dla mnie zastawiasz * 
 na oczach mych wrogów. 
 Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
 obficie napełniasz mój kielich. 

6 Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
 przez wszystkie dni życia. 
 I zamieszkam w domu Pana * 
 po najdłuższe czasy. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ             Mt 11, 28 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
 którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, 
a Ja was pokrzepię. 

EWANGELIA          Łk 14, 15-24 
Przypowieść o zaproszonych na ucztę 
 Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadni-
ków rzekł do Niego: «Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucz-
tował w królestwie Bożym». 
 Jezus mu odpowiedział: «Pewien człowiek wyprawił 
wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, 
posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: 
„Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli 
się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu 
powiedzieć: „Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; 
proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Drugi 
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rzekł: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; pro-
szę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego”. Jeszcze 
inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. 
 Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy roz-
gniewany gospodarz nakazał słudze: „Wyjdź co prędzej 
na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułom-
nych, niewidomych i chromych”. Sługa oznajmił: „Panie, 
stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce”. Na to pan 
rzekł do sługi: „Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj 
do wejścia, aby mój dom był zapełniony. 
 Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, któ-
rzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty”». 

PIĄTEK 

PIERWSZE CZYTANIE           Ez 16, 1-22 
Symboliczna historia Izraela 

 Pan skierował do mnie te słowa: «Synu człowieczy, 
zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami i powiedz: 
Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy: Z pochodzenia swego 
i urodzenia swego jesteś z ziemi Kanaan. Ojciec twój był 
Amorytą, a matka twoja – Chetytką. A twoje urodzenie: 
w dniu twego przyjścia na świat nie ucięto ci pępowiny, 
nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić; nie natarto cię 
solą i w pieluszki cię nie owinięto. Żadne oko nie okazało 
współczucia, aby spełnić względem ciebie jedną z tych 
przysług przez litość dla ciebie. W dniu twego urodzenia 
wyrzucono cię na puste pole – przez niechęć do ciebie. 
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 Oto Ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak 
szamotałeś się we krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we 
krwi: Żyj, rośnij! Uczyniłem cię jak kwiat polny. Rosłaś, 
wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi twoje 
nabrały kształtu i włosy twoje stały się obfitsze. Ale byłaś 
naga i odkryta. 
 Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to 
twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego 
nad tobą i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą 
przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze – wyrocznia 
Pana Boga – stałaś się moją. Obmyłem cię wodą, otarłem 
z ciebie krew i namaściłem olejkiem. Następnie przyod-
ziałem cię wyszywaną szatą, obułem cię w trzewiki 
z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię je-
dwabiem. Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety 
na twoje ręce i naszyjnik na twoją szyję. Włożyłem też 
pierścień w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspaniały 
diadem na twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i sre-
brem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wy-
szywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawa-
łaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godno-
ści królewskiej. Rozeszła się twoja sława między naroda-
mi dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z po-
wodu ozdób, którymi cię wyposażyłem – wyrocznia Pana 
Boga. 
 Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę 
na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto 
obok ciebie przechodził. Nabrałaś swoich szat i sporzą-
dziłaś sobie wyżyny z namiotami o różnorakich barwach 
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i na nich uprawiałaś nierząd. Wziąwszy ozdobne przed-
mioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, 
uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi 
grzeszyłaś nierządem. Wzięłaś swe szaty wyszywane 
i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidło skła-
dałaś w ofierze przed nimi. Nawet mój pokarm, który ci 
dałem: najczystszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię żywi-
łem, ofiarowałaś przed nimi jako miłą woń. Tak było – 
wyrocznia Pana Boga. Brałaś też synów swoich i córki, 
któreś mi urodziła, a składałaś im w ofierze na pożywie-
nie. 
 Czy więc znikomy jest twój nierząd? Zabijałaś przecież 
synów moich i paląc ich składałaś im w ofierze. A przy 
wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamię-
tałaś na dni twojej młodości, gdyś była naga, odkryta i gdy 
szamotałaś się w swojej krwi.  

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 25 
 Refren:  Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. 
2 Tobie ufam, Boże, nie możesz mnie zawieść. * 
 Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną, 
3 nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie 
  zawstydzony. * 
 Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę idąc 
  za marnością. 
4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
 naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.  
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5 Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *  
 Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 
6 Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
 na swoją miłość, która trwa od wieków.  
7 Nie wspominaj grzechów mej młodości, †  
 ale o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu  * 
 ze względu na dobroć Twą, Panie. 

8 Dobry jest Pan i prawy, * 
 dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
9 Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
 uczy pokornych dróg swoich.  

10 Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *  
 dla strzegących Jego praw i przymierza.  
11 Przez wzgląd na imię Twoje, Panie, * 
 wybacz mi winy, które są tak wielkie. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ            por. 2 Kor 1, 3b-4a 
Błogosławiony Ojciec miłosierdzia 
 i Bóg wszelkiej pociechy, 
który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. 

EWANGELIA          Łk 10, 25-37 
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

 Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezu-
sa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?» 
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 Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? 
Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swe-
go, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak sie-
bie samego». 
 Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, 
a będziesz żył». 
 Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
«A kto jest moim bliźnim?» 
 Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek 
schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. 
Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali 
i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem 
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył 
go, minął. 
 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przecho-
dził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się 
głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając 
je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, za-
wiózł do gospody i pielęgnował go. 
 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospoda-
rzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wy-
dasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 
 Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, 
bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 
 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosier-
dzie». 
 Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie». 
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SOBOTA 

PIERWSZE CZYTANIE                    1 Krl 18, 20-40 
Próba na Górze Karmel 
 Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgro-
madził proroków na górze Karmel. 
 Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: «Do-
pókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe 
jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to 
służcie jemu!» Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. 
Wtedy Eliasz przemówił do ludu: «Tylko ja sam ocalałem 
jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu 
pięćdziesięciu. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode 
cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go 
oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie 
podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umiesz-
czę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będzie-
cie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę 
wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który 
odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem». Cały lud, od-
powiadając na to, zawołał: «Dobry pomysł». 
 Eliasz więc rzekł do proroków Baala: «Wybierzcie 
sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was 
jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego boga, 
ale ognia nie podkładajcie». Wzięli więc cielca i oprawili 
go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do połu-
dnia, wołając: «O Baalu, odpowiedz nam!» Ale nie było ani 
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głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając 
przy ołtarzu, który przygotowali. 
 Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mó-
wiąc: «Wołajcie głośniej, bo to bóg. Więc może zamyślony 
albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc 
niech się obudzi». Potem wołali głośniej i kaleczyli się 
według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż 
się pokrwawili. 
 Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze proro-
kowali aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie 
było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. 
Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: «Zbliżcie się do 
mnie!» A oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił 
rozwalony ołtarz Pański. Potem Eliasz wziął dwanaście 
kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któ-
remu Pan powiedział: «Imię twoje będzie Izrael». Na-
stępnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana 
i wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności dwóch sea 
ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, 
położył go na tych drwach i rozkazał: «Napełnijcie cztery 
dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa!» I tak zro-
bili. Potem polecił: «Wykonajcie to drugi raz!» Oni zaś to 
wykonali. I znów nakazał: «Wykonajcie trzeci raz!» Oni 
zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dokoła 
i napełniła też rów. 
 Następnie w porze składania ofiary z pokarmów pro-
rok Eliasz wystąpił i rzekł: «O Panie, Boże Abrahama, 
Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty 
jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to 
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wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, 
aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty 
nawróciłeś ich serce». A wówczas spadł ogień od Pana 
z nieba i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako 
też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na 
twarz, a potem rzekł: «Naprawdę Pan jest Bogiem! Na-
prawdę Pan jest Bogiem!» 
 Eliasz zaś im rozkazał: «Chwytajcie proroków Baala! 
Niech nikt z nich nie ujdzie!» Zaraz więc ich schwytali. 
Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich wy-
tracił. 

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 63 
 Refren:  Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.  
2 Boże mój, boże, szukam Ciebie * 
 i pragnie Ciebie moja dusza. 
 Ciało moje tęskni za Tobą, * 
 jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 
3 Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *  
 by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
4 Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
 więc sławić Cię będą moje wargi. 

6 Moja dusza syci się obficie, * 
 a usta Cię wielbią radosnymi wargami.  
7 gdy myślę o Tobie na moim posłaniu * 
 i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.  
8 Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
 i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:  
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9 do Ciebie lgnie moja dusza, * 
 prawica Twoja mnie wspiera. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ               Ez 33, 11 
Nie chcę śmierci grzesznika, 
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. 

EWANGELIA           Łk 15, 11-32 
Przypowieść o synu marnotrawnym 

 Wszyscy celnicy i grzesznicy zbliżali się do Jezusa, aby 
Go słuchać. 
 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pe-
wien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 
ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypa-
da”. Podzielił więc majątek między nich. 
 Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, 
żyjąc rozrzutnie. 
 A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krai-
nie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przy-
stał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na 
swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój 
żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu 
ich nie dawał. 
 Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mo-
jego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 
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Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jes-
tem 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 uca-
łował go. 
 A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bo-
gu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. 
 Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie 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. Przy-
wołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
 Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał 
zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. 
 Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nig-
dy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś 
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 
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 Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze 
jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trze-
ba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, 
a znów ożył, zaginął, a odnalazł się”». 

NIEDZIELA 

PIERWSZE CZYTANIE     1 Krl 3, 5. 7-12 
Modlitwa Salomona o mądrość 
 W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we 
śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». 
 A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił 
królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja 
jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto 
Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu 
mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, 
z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze 
serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróż-
niania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak 
liczny?» 
 Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. 
Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie 
poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, 
i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosi-
łeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądo-
wych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mą-
dre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie 
było i po tobie nie będzie». 
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PSALM RESONSORYJNY                    Ps 119 
 Refren:  Jakże miłuję prawo Twoje, Panie 

57 Panie, Ty jesteś moim działem, * 
 przyrzekłem zachować Twoje słowa. 
72 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze * 
 niż tysiąc sztuk złota i srebra. 
76 Niech Twoja łaska będzie mi pociechą * 
 zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze. 
77 Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, * 
 bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą. 

127 Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania * 
 niż złoto, niż złoto najczystsze. 
128 Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe 
  postanowienia * 
 i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

129 Twoje napomnienia są przedziwne, * 
 dlatego przestrzega ich moja dusza. 
130 Poznanie Twoich słów oświeca * 
 i naucza niedoświadczonych. 

DRUGIE CZYTANIE          Rz 8, 28-30 
Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna 
Bracia: 
 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współ-
działa we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są po-
wołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od 
wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na 
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wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 
wielu braćmi.  
 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a któ-
rych powołał – tych też usprawiedliwił, a których uspra-
wiedliwił – tych też obdarzył chwałą. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    Por. Mt 11, 25 
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

EWANGELIA         Mt 13, 44-52 
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 
 «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukryte-
go w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. 
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę 
rolę. 
 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, po-
szukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocen-
ną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. 
 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, za-
rzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodza-
ju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, 
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy 
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» 
 Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». 
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 A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, 
który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny 
jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa 
rzeczy nowe i stare».  
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― LITURGIA GODZIN ― 

CZĘŚCI STAŁE 

WEZWANIE 

Pslam 67 
Niech wszystkie narody wysławiają Boga 

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, * 
niech nam ukaże pogodne oblicze, 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi. 

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Ziemia wydała swój owoc, * 
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. 
Niech nam Bóg błogosławi * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 
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JUTRZNIA 

Pieśń Zachariasza 
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. 
 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. 
Werset Chwała Ojcu dodaje się na końcu wszystkich psalmów. 
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CZWARTEK 

WEZWANIE 

 K. Panie, otwórz wargi moje. 
 W. A usta moje będą głosić twoją chwałę. 
 Ant. Uwielbiajmy Boga, / który kieruje narodami na 
ziemi. 
 Psalm wezwania, s. 26. 

JUTRZNIA 
Hymn 
 1  Już Pan się zbliża pełen majestatu 
  Razem ze światłem wschodzącym na niebie, 
  A Jego chwała słońcu jest podobna 
  Swoją jasnością. 

 2  Promienie mocy z Jego rąk tryskają, 
  Ziemia truchleje i chwieją się góry; 
  Nad narodami chce dokonać sądu 
  Bóg sprawiedliwy. 

 3  Choć zło nad miarę wszędzie triumfuje, 
  Okaż, Najwyższy, swą litość nad nami; 
  Niewierność przeważ łaską i miłością 
  Większą od grzechu. 
 4  Niech Twoja dobroć objawiona w Synu, 
  Który swą męką odkupił człowieka, 
  Zwycięży winy i Twój gniew uśmierzy 
  Krwi Jego ceną. 
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 5 Wielbimy Ciebie, Ojcze z Twoim Synem 
  I Duchem Świętym niosącym pociechę; 
  Niech Bogu w Trójcy będzie cześć i chwała 
  Teraz i zawsze. Amen. 
Psalmodia  
 1 ant. Daj mi, Panie, * już o świcie doznać łaski Twojej. 

Psalm 143, 1-11 
Modlitwa w ucisku 

Usłysz, Panie, modlitwę moją, † 
w swojej wierności przyjm moje błaganie, * 
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. 
 Nie wzywaj na sąd swojego sługi, * 
 bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. 
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, † 
moje życie na ziemię powalił, * 
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. 
 A we mnie duch mój omdlewa, * 
 zamiera we mnie serce. 
Wspominam dni dawno minione, † 
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, * 
rozważam dzieło rąk Twoich. 
 Wyciągam do Ciebie ręce, * 
 jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza. 
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, * 
albowiem duch mój omdlewa. 
 Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * 
 bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do 
  grobu. 
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Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, * 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 
 Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, * 
 bo wznoszę ku Tobie moją duszę. 
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, * 
uciekam się do Ciebie. 
 Naucz mnie spełniać Twoją wolę, * 
 bo Ty jesteś moim Bogiem. 
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi * 
po bezpiecznej równinie. 
 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie 
  przy życiu, * 
 w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. 
 Ant. Daj mi, Panie, już o świcie doznać łaski Twojej. 
 2 ant. Pan skieruje ku Jeruzalem * pokój jak rzekę. 

Pieśń (Iz 66, 10-14a) 
Pociecha i radość Jerozolimy 

Radujcie się razem z Jerozolimą, * 
weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie! 
 Bardzo się z nią cieszcie wszyscy, * 
 którzyście smucili się nad nią; 
Abyście mogli ssać aż do nasycenia * 
z jej piersi wezbranej pociechą; 
 Abyście z rozkoszą pili mleko * 
 z jej piersi pełnej chwały. 
Tak bowiem Pan mówi: † 
"Oto skieruję ku niej pokój jak rzekę * 
i jak strumień wezbrany chwałę narodów. 
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 Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone * 
 i pieszczone na kolanach. 
Bo jak kogo własna matka pociesza, † 
tak Ja was pocieszę * 
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia". 
 Na ten widok rozraduje się wasze serce, * 
 a wasze kości ożyją jak wiosenna trawa. 
 Ant. Pan skieruje ku Jeruzalem pokój jak rzekę. 
 3 ant. Słodko jest * wysławiać naszego Boga. 

Psalm 147 A 
Boża potęga i dobroć 

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, * 
słodko jest Go wysławiać. 
 Pan buduje Jeruzalem, * 
 gromadzi rozproszonych z Izraela. 
On leczy złamanych na duchu * 
i przewiązuje ich rany. 
 On liczy wszystkie gwiazdy * 
 i każdej imię nadaje. 
Nasz Pan jest wielki i potężny, * 
a Jego mądrość niewypowiedziana. 
 Pan dźwiga pokornych, * 
 karki grzeszników zgina do ziemi. 
Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, * 
Bogu naszemu grajcie na harfie. 
 On niebo chmurami osłania, * 
 przygotowuje deszcz dla ziemi, 
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Wzgórza trawą pokrywa * 
i ziołami, które służą ludziom. 
 On bydłu pokarm daje, * 
 pisklętom kruka to, o co wołają. 
Nie kocha się w sile rumaka * 
ani w potędze męża. 
 Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, * 
 którzy ufają Jego dobroci. 
 Ant. Słodko jest wysławiać naszego Boga. 

Czytanie            Rz 8, 18-21 

 Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać 
na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stwo-
rzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 
Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – 
nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je pod-
dał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone 
z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale 
dzieci Bożych. 

Responsorium krótkie 
 K. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, * Bo w Tobie 
pokładam nadzieję. W. Daj mi o świcie doznać łaski Two-
jej, * 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 na-
dzieję. 
 



- 33 - 

 

Pieśń Zachariasza           Łk 1, 68-79 
 Ant. Daj nam, Panie, poznać zbawienie * i odpuść 
nam grzechy. 
 Pieśń Zachariasza s. 27. 

Prośby 
Uwielbiajmy Boga, od którego pochodzi zbawienie Jego 
 ludu: 
 Jesteś naszym życiem, Panie, nasz Boże. 
Błogosławiony jesteś, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chry-
 stusa, który w swoim miłosierdziu obdarzyłeś nas 
 nowym życiem i nadzieją 
― przez zmartwychwstanie swojego Syna. 
Ty stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i odno-
 wiłeś go w Chrystusie, 
― upodabniaj nas do obrazu Twego Syna. 
Ulecz nasze serca zranione zazdrością i nienawiścią, 
― wlej w nie miłość daną przez Ducha Świętego. 
Zapewnij dzisiaj pracę robotnikom, daj chleb głodnym, 
 pociesz strapionych, 
― obdarz wszystkich ludzi łaską i zbawieniem. 
Ojcze nasz. 

Modlitwa 
 Wszechmogący Boże, daj nam głębokie poznanie ta-
jemnicy zbawienia, † abyśmy wyrwani z mocy nieprzyja-
ciół, * bez trwogi Tobie wiernie służyli po wszystkie dni 
nasze. Przez naszego Pana. 
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PIĄTEK 

WEZWANIE 

 K. Panie, otwórz wargi moje. 
 W. A usta moje będą głosić twoją chwałę. 
 Ant. Niech wszystkie narody / chwalą Zbawiciela.
 Psalm wezwania, s. 26. 

JUTRZNIA 
Hymn 
 1 Po mrokach nocy nowy dzień nastaje, 
  Dzień pełen blasku słonecznych promieni; 
  Niech jego światło wzmocni w nas nadzieję 
  Życia bez winy. 
 2 Wśród złudy świata wciąż szukamy drogi, 
  Która prowadzi do Bożej jasności, 
  Więc Cię prosimy, miłosierny Panie, 
  Chroń nas od grzechu. 
 3 Po chwilach próby, pokus i cierpienia, 
  Szczerej pokuty i żalu za błędy 
  Powróci pokój, radość i pociecha 
  Twojej dobroci. 

 4 Ucieczko nasza, Boże wszechmogący: 
  Ojcze i Synu, i Duchu jedności, 
  Niech Tobie będzie cześć i uwielbienie 
  Teraz i zawsze. Amen. 
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Psalmodia 
 1 ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we 
mnie moc ducha. 

Psalm 51 
Błaganie pokutnika 

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. 
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. 
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 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. 

 Ant. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste / i odnów we 
mnie moc ducha. 
 2 ant. Wesel się, Jeruzalem, * bo zgromadzą się w 
tobie wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana. 

Pieśń (Tb 13, 8-11. 13-16a Wulg) 
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu 

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, * 
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela. 
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 Jeruzalem, miasto święte, † 
 Pan zesłał karę za czyny twoich synów, * 
 lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych. 
Godnie więc wysławiaj Pana * 
i chwal Króla wieków, 
 Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek * 
 i przez ciebie napełnił jeńców weselem; 
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym * 
we wszystkich pokoleniach na wieki. 
 Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; * 
 przybędą do ciebie z daleka liczne narody 
I mieszkańcy stron odległych * 
do twego świętego imienia. 
 W swych rękach przyniosą dary * 
 dla Króla niebios. 
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, * 
a twe imię "Wybrana" utrwali się w przyszłych 
  pokoleniach. 
 Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, † 
 bo wszyscy będą zgromadzeni * 
 i będą wysławiać Pana wieków. 
Szczęśliwi, którzy cię miłują, * 
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju. 
 Błogosław, duszo moja, Pana, † 
 bo wybawił swoje miasto Jeruzalem * 
 ze wszystkich jego ucisków. 
 Ant. Wesel się, Jeruzalem, / bo zgromadzą się w tobie 
wszyscy sprawiedliwi / i będą wychwalać Pana. 
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 3 ant. Wysławiaj twego Boga, Syjonie, * On zsyła na 
ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo. 

Psalm 147 B 
Jeruzalem wielbi Boga 

Chwal, Jeruzalem, Pana, * 
wysławiaj twego Boga, Syjonie! 
 Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
 i błogosławi synom twoim w tobie. 
Zapewnia pokój twoim granicom * 
i wyborną pszenicą ciebie darzy. 
 Zsyła na ziemię swoje polecenia, * 
 a szybko mknie Jego słowo. 
On prószy śniegiem jak wełną * 
i szron jak popiół rozsypuje. 
 On grad rozrzuca jak okruchy chleba, * 
 od Jego mrozu ścinają się wody. 
Posyła słowo, i lód topnieje, * 
powieje wiatrem, i rzeki płyną. 
 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
 Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów, * 
nie oznajmił im swoich wyroków. 

 Ant. Wysławiaj swego Boga, Syjonie, / On zsyła na 
ziemię swoje polecenia, / a szybko mknie Jego słowo. 
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Czytanie        Ga 2, 19b-20 
 Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć 
nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie. 

Responsorium krótkie 
K. Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, * 
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechu i żyli dla 
sprawiedliwości. W. Chrystus poniósł nasze grzechy na 
drzewo krzyża, * Abyśmy przestali być uczestnikami 
grzechu i żyli dla sprawiedliwości. K. Krwią Jego zostali-
śmy uzdrowieni. W. Abyśmy przestali być uczestnikami 
grzechu i żyli dla sprawiedliwości. K. Chwała Ojcu i Sy-
nowi, i Duchowi Świętemu. W. Chrystus poniósł nasze 
grzechy na drzewo krzyża, * Abyśmy przestali być uczest-
nikami grzechu i żyli dla sprawiedliwości. 

Pieśń Zachariasza           Łk 1, 68-79 
 Ant. Dzięki serdecznej litości naszego Boga * nawie-
dziło nas z wysoka Wschodzące Słońce. 
 Pieśń Zachariasza s. 27. 

Prośby 
Bóg troszczy się o wszystkich ludzi, których stworzył 
 i przez swego Syna odkupił. Pokładając w Nim nadzie-
 ję, zanieśmy do Niego nasze prośby: 
 Utwierdź to, Panie, czegoś w nas dokonał. 
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Miłosierny Boże, prowadź nas drogą świętości, 
― abyśmy dążyli do tego, co prawdziwe, słuszne i Tobie 
 miłe. 
Nie odrzucaj nas na wieki, 
― nie zapominaj, Panie, o Twoim przymierzu. 
Przyjmij nas, stojących przed Tobą w duchu pokory 
 i z sercem skruszonym, 
― bo nie doznają wstydu ci, którzy Tobie ufają. 
Ty dałeś nam udział w prorockiej misji Chrystusa, 
― spraw, abyśmy zawsze głosili dzieła Twojej potęgi. 

Ojcze nasz. 

Modlitwa 
 Boże, nasz Ojcze, udziel nam hojnie Twojej łaski † 
i pomóż nam wypełniać Twoje przykazania, * abyśmy 
w tym życiu znajdowali pociechę i osiągnęli wieczną ra-
dość. Przez naszego Pana.  
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― ŚPIEWNIK ― 
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― MARYJA ― 

1. Ave Maria, ave!    D A h G D A e G 
Ave Maria, ave!    D A h G D A D4 D 
1. Niewiasto nadziei i Matko czuwania,    D h7 
ora pro nobis…      A G 
Niewiasto uśmiechu i Matko milczenia,   D h7 
ora pro nobis…      A G 
Niewiasto płomienna i Matko – Bramo Nieba,  D A 
ora pro nobis…     h G 
Niewiasto odpocznienia i Matko dróg życia,  D A 
ora pro nobis…     h A 
2. Niewiasto pustyni i Matko spełnienia, ora pro nobis… 
Niewiasto zasłuchania i Matko ciszy serca, ora pro nobis… 
Niewiasto obecna i Matko powrotów, ora pro nobis… 
Niewiasto wytrwała i Matko miłości, ora pro nobis… 

2. Magnificat – Ty, która zawsze śpiewasz z nami 
1. Ty, Która zawsze śpiewasz z nami: a d d7 
Magnificat! Magnificat!   G C  
Paschę daj spożyć dobra Pani  a C d d7 
jak wskazał nam Stwórca i Pan.  E E7 a 
Ref.: Ave Maria, gratia plena. /2x/   

2. Matko cierpiąca kłopotami 
tych naszych dni i naszych lat, 
podnoś codziennie nasze krzyże 
i Jego chleb z nami dziel. 
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3. Ty, która ciągle jesteś z nami 
wraz z Aniołami ulituj się, 
pomóż rozwiązać ziemskie sprawy 
i wspieraj nas, i wspomóż nas.  

3. Maryjo, Matko, usłysz nas.   D fis G A h 
Maryjo, Matko,    A C D7 G C 
nie opuszczaj nas.   G e C D4 D7 
Bądź z nami Matko, błagamy Cię  G D H e C D G 
i Swą modlitwą    e h h6 C  
zawsze wspierać chciej.   a C D4 D7 G 

4. Maryjo, prześliczna Pani, D G D G C G 
Matko Słowa i nasza Matko!  G e C h D7 
Swą pomoc ześlij nam,  H e C D G 
serca nasze niech chwalą Cię.  D7 e C D7 4-3 G 

5. Matko Pokornej ciszy  
1. Maryjo, Ty wskazujesz mi   H7 cis A cis 
na Chrystusa blask,   A  
jak jutrzenki znak,   fis 
kiedy wschodzi dzień.   D H7 A H7 
Ref.: Matko ma, serce swe   E H7 
chcę otworzyć Tobie dziś,   fis cis 
w miłości modlitwę mą przyjm.  A E D H7 
Matko ma, dobroć Twą   E H7 
z dziękczynieniem przyjąć chcę   fis cis 
i światu całemu ją nieść.   A E D H7 |A| 
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2. Wśród krzyku dnia Tyś ciszą jest, 
ciszą, która brzmi  
dźwiękiem Bożych słów, 
chcę usłyszeć ją. 
3. Prowadzi mnie Twej drogi ślad, 
aby wiernym być,  
w posłuszeństwie trwać 
w każdej chwili dnia.  

6. O Pani, ufność nasza Es As Es (D G D) 
w modlitwy Twej obronie.  f  Es B (e D A) 
Chroń nas, chroń nas,  G c B Es (Fis h A D) 
Królowo Karmelu! As Es B Es (G D A D) 

7. Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie.  D G 
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.    D G 
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.    e A 
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.     e A 
1. Miriam, Tyś jest bramą do nieba.    D G 
Moim niebem jest Twój Syn.     D G 
Weź mnie, weź mnie do swego łona,  e A 
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.           D G A7 D 

2. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie.    D G 
Gdybym umarł, odpocząłbym.     D G 
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.    A G 
Pragnę umrzeć, aby żyć.             D G A7 D 
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― DUCH ŚWIĘTY ― 

8. Duchu Miłości, wylewaj się na nas D A/Cis h fis/A 
z przebitego serca Jezusa, Jezusa. G D G e A 

9. Duchu Święty    
 (wstęp) |C G/H F a7 G| x2 
Powietrzem mym,  C 
pokarmem jesteś Ty. G/H F 
Ciebie pragnę wciąż, a7 G  
Tyś skarbem mym. C 
Ucieczką jesteś Ty, G/H C/B 
Ciebie pragnę wciąż. F G 

Chcę tylko ciebie uwielbiać d7 G 
w Twym Duchu, w prawdzie Twej. C G/H a7 
Proszę, niech namaszczenie d7 G 
jak ciepły deszcz na mnie spłynie z nieba. C/B F G 

Duchu Święty, Duchu Święty, C F 
przyjdź duchu Święty, a7 G 
przyjdź by wylać namaszczenie. F a7 G 

Duchu Święty, Duchu Święty, C F 
przyjdź duchu Święty, a7 G 
przyjdź by wylać namaszczenie. F a7 G 

Chcę tylko ciebie uwielbiać d7 G 
w Twym Duchu, w prawdzie Twej. C G/H a7 
Proszę, niech namaszczenie d7 G 
jak ciepły deszcz na mnie spłynie z nieba. C/B F G 

 

/2x/ 
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Duchu Święty, Duchu Święty, C F 
przyjdź duchu Święty, a7 G 
przyjdź by wylać namaszczenie. /3x/ F a7 G 

Daj nam Swą siłę, F G a7 
daj nam Swą moc. F C/E G 
Prosimy, Panie, F G a7 
otwórz niebo… /2x/ F C/E G 

Coda: 
Otwórz niebo… /3x/ F G 

10. Duchu Święty, powiej wiatrem  E cis 
i z mocą na nas zstąp.  fis H 
Bądź miłością w naszych sercach,  E cis 
światłem ogarnij nas.  fis H 
Ref.: Daj nowe oczy, ześlij swój ogień  E cis 
i jedność z Tobą daj.  fis H 
2. Z czterech wiatrów przybądź Duchu, 
powiej mocą, ożyw nas. 
Bądź wolnością w naszych sercach, 
życiem wypełnij nas. 

11. Duchu Święty, wołam, przyjdź, /2x/ C  
bądź jak ogień duszy mej, /2x/ g 
bądź jak ogień w ciele mym, /2x/ F 
rozpal mnie! C  

Wszechmogący Bóg jest pośród nas,   C F g7 F C 
miłosierdzie jego wielkie jest.  C F g7 F C 
Okazuje dobroć swoją dziś C F g7 F C  
dla tych, którzy chcą miłować Go.    g F C |G| 
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12. Duchu uwielbienia, przyjdź, zagarnij nas. D e D e 
Weź krew i siebie nam daj,  G A 
weź krew i wylej na świat G A 
miłosierdzie swoje. /2x/ D e 
13. Jezu, Skało Żywa,   /2x/ e7/D D e7/D D 
otwórz Swe źródła,   G e7 | e7 
otwórz Swe serce    Fis7  h7 
i wylej na nas Swego Ducha,  E9 G7+ D/Fis e7 
Panie nasz.    A 

14. Niech Twój Święty Duch  E4-3 
dziś przeniknie mnie   H E  
i niech zawsze już   E4-3 
gości w duszy mej.   H E 
Ref.: I niech spadnie deszcz   A3-2-1 
błogosławieństw Twych.   gis 
Ojcze obmyj mnie,   fis  
Duchu Święty przyjdź.   H4-3 
2. Duchu Święty przyjdź, 
działaj z mocą w nas. 
Duchu Święty przyjdź, 
odmień smutku czas. 
15. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, e 
życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce.  C 
Obmyj mnie i uświęć mnie,  a H7  
uwielbienia niech popłynie pieśń. e   za 1x:|a h| 

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. C G  
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. C G 
Jezus – tylko Jezus Panem jest. C H7 e |a h| 

/2x/ 
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16. Przyjdź, mój Ojcze, w powiewie wichru, h A G Fis 
jak Eliasza przeszyj mnie mocą Swą, h A G Fis 
do białości rozpal serce me. 
Uczyń ze mnie miecz 
na zgubę wrogów Twych, Jahwe. 
Oczekuję Ciebie, Jahwe… h A 

17. Stworzycielu, Duchu przyjdź  D A h A 
mocą Swą do naszych serc.  D A E4-E7 A 
Ześlij łaskę Twoją,   G D 
zapal płomień w naszych sercach,  G D e h 
Boże nasz. A4-3 

18. Tchnij moc,    fis  
tchnij miłość,    D 
i przenikaj życie me. /2x/  E fis |h cis| 
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć, D E fis 
bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć D E fis 
i z całej siły swej oddaję Ci cześć,  D E fis 
o, Panie mój!   (O, Panie mój!)  D E fis |h cis| 

2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę, 
bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę 
i z całej siły swej uwielbić Cię chcę, 
o Panie mój! 
3. Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz, 
bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz 
i z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz, 
o, Panie mój! O, Panie mój, Panie mój!  
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19. W lekkim powiewie a 
przychodzisz do mnie Panie. D a D 
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,         F G 
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,     F G 
w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. /2x/ a F E a 
20. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, D A7 D 
oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. G D (lub e fis) G D 
Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, A7 D A7 D 
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, G D (lub e fis) G D 
Duchu Święty, (Duchu Święty, przyjdź!) G A7 (G A7 D) 

  

/2x/ 
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― OFIAROWANIE ― 

21. Miłości Twojej, Panie nasz  
  (wstęp) |F E| 
Miłości Twojej, Panie nasz,   A 
i łaski Twej nie pojmie nikt.   cis7 
Przyjdź otwórz oczy nasze dziś   D 
i oświeć wszystkich nas Twoją prawdą,  d A 
niezmienną, na wieki utwierdź w wierze nas. cis7 fis7 h7 E 
   |F E| 
2. Ty, Panie tak miłujesz świat, 
że Swego Syna dałeś, by 
za ludzki grzech na krzyżu zmarł  
i dał nam poznać Cię, Twoją prawdę, 
niezmienną, na wieki i wielką miłość Twą. 

22. Panie mój, przychodzę dziś, C F 
serce me skruszone przyjm, C F  
skłaniam się przed świętym tronem Twym. C d B G 
Wznoszę ręce moje wzwyż, C F 
miłość mą wyznaję Ci. E a 
Uwielbiam Ciebie w Duchu, d G 
uwielbiam w prawdzie Cię. d G 
Życie me oddaję Tobie, uświęć je. d G F C 

23. Przyjmij, Panie, moje ręce zwrócone ku Tobie, A E h E 
przyjmij Panie moje serce i mą słabą wolę, h fis D E  
przyjmij Panie me uczynki bliźniemu spełnione, D Cis fis D 
przyjmij Panie trud i pracę, mą ziemską niedolę.  A D h E 
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2. Przyjmij, Panie, ten chleb, który Ci przynosimy,  
owoc pracy rak naszych, owoc ziemi. 
Przyjmij Panie wino, owoc ziemskiego grona, 
które staną się Ciałem i Krwią Twoją dla nas. 
Coda: 
Przyjmij, Panie, nasze życie trosk pełne i bólu, D Cis fis D 
uwielbiamy Cię za miłość wielką, A D h 
nasz Królu… /3x/    F G A 

24. Przywołaj mnie, Panie, /2x/  e D h e C h7 
na pustynię     a C H9/7 e 
i niech mój głód Ciebie, i moja tęsknota e D h e C h7 
przywoła Ciebie.    a C H9/7 a e 

Ref.: Mów do mego serca, /2x/  e D e e D e 
Ty znasz jego ukryte doliny.  C h7 C h 
Tam, gdzie usychają piękne winnice, e D e e D e 
Ty wiesz, gdzie otworzyć ukryte źródła. C h7 C h e 
2. Niech we mnie zamilkną pragnienia i myśli, 
abyś mógł mówić Ty. 
Niech słowa miłości i przebaczenia 
ogarną duszę mą. 
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― KOMUNIA ― 
25. Jak łania pragnie wody ze strumienia, C G a e7 
moja dusza pragnie Cię.   F G C |G| 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a e7 
zawsze chcę uwielbiać Cię.  F f C C7+ 
Tylko Ty jesteś mocą mą,   a F C  
Twoja wola wolą mą.   F d d6 E 
Tylko Ty jesteś moim pragnieniem, C G a e7 
zawsze chcę uwielbiać Cię.  F f C 

26. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, 
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. 
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, 
z soku wielu winnych gron pochodzi. 
Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 
tak niech miłość złączy nas ofiarna. 
Jak ten kielich łączy kropel wiele, 
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. 

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni 
zabłąkane owce, które giną. 
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, 
byśmy jedną stali się rodziną. 
3. Na ramiona swoje weź, o Panie, 
tych, co sami wrócić już nie mogą. 
Niechaj zjednoczenia cud się stanie, 
prowadź nas ku niebu wspólną drogą. 
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27. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,   G D C D C D G     
którego niebo pojąć nie może. e h7 C7+ D C D G     
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością e E a a7 D G 
z wojskiem Aniołów klękam z radością. e h7 C7+ D C D G     
2. Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, 
kocham serdecznie, pokłon oddaję. 
Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, 
niech Ci się kłania z niebem świat cały. 
3. Dziękuję za to, żeś się zostawił 
w tym Sakramencie, abyś nas zbawił. 
Za swoje łaski tu wyświadczone 
odbieraj od nas serca skruszone. 
4. Przed tronem Twoim serca składamy, 
oto pokornie wszyscy wołamy: 
Błogosław, Panie, swemu stworzeniu, 
broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu. 

28. Niechaj Cię przyjmę, aby żadna ściana, a E a E7 
ni tchnienie między nami już nie stało. a G F E7 
Oto Krew Twoja w mojej krwi rozlana a G F E7  
i Ciałem Twoim żyje moje ciało. a E a d a 
2. Tyś nie jest mną, a jestem pełny Ciebie, 
jakbym nie sobą był, lecz Twym naczyniem. 
I słyszę głos Twój dźwięczy w moim śpiewie, 
i czuję: oddech Twój z ust moich płynie. 
3. I coraz więcej Ciebie,  a G 
każdym gestem zakreślam Twoją wolę, a A7 d 
nią dojrzewam. a E7 
Ty, któryś był i jest, i będziesz. /3x/ a E a d a 
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29. Oto stoję u drzwi i kołaczę. /2x/ d C d C  
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, F C d7 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, d C F G d 
a on ze Mną. F G  

30. Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo, A E/A D/A E/A  
słowa życia wiecznego masz. A A/Cis D E 
Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy, A E/A D/A E/A 
będzie trwał w Tobie, a Ty w nim. A A/Cis D E 
Panie, wielka jest miłość Twa, fis D H  
tak cierpliwa, wierna i łaskawa, E/Gis A/G fis H/Dis 
chcesz ją wnieść do naszych serc. A/E E4-3 

Panie, wejdź, zamieszkaj w nas, (fis) D9 E A 
Panie, Ty dar życia masz, (fis) D9 E A 
Panie, przyjdź, umocnij nas, (fis) D9 E A 
byśmy wytrwali w miłości Twej. (fis) D9 E A 

31. Woda Żywa                muz. M. Krawczyk Ziółkowska 

Oto źródło wody żywej,    C C7+ d7 G7 G 
kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije.  C e7 F B G 
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― INNE ― 

32. Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła, d B C g 
które by nie kwitły, gdyby nie cierpienie, d B C F 
błogosławcie Pana. g C d 
2. Błogosławcie Pana wszystkie łzy i żale, 
każda moja słabość i upokorzenie, 
błogosławcie Pana. 
3. Błogosławcie Pana wszystkie moje rany, 
na które Duch Święty staje się balsamem, 
błogosławcie Pana. 
4. Niech Cię błogosławią wszystkie me niemoce, 
ból skrzętnie skrywany po bezsennej nocy, 
niech Cię błogosławią. 
5. Błogosławcie Pana, że Mu ufam jeszcze, 
że mnie wciąż uzdrawia łaski swojej deszczem, 
błogosławcie Pana. 

33. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić A D A D   
i pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać, A D A D   
ale miłość moja, miłość moja h7 
nigdy nie odstąpi od ciebie – mówi Pan. /2x/  D (lub G) E A 
  (modulacja) |E Fis| H… 
34. Chwalcie Pana Niebios, e 
chwalcie Go na cytrze.   
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. D h C a e  

1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla, e  
chcę chwalić Pana jak długo będę żył. D h C a e  
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Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,    e 
chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!  D h C a e 
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą, 
kto ma nadzieję w Panu Bogu swym. 
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię 
wszystko co żyje, śpiewa: Alleluja!  

3. Pan króluje, wesel się ziemio. 
Bóg twój Syjonie przez pokolenia. 
On dał ci życie, On dał ci wszystko. 
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja! 

35. Chwała Bogu Ojcu,    a G 
w chwale Jego Syn.     a G 
Chwała Tobie Duchu,     a G 
tworzysz jedno w Nich.     F G a 
Śpiewajmy: Alleluja Panu, alleluja, alleluja.  /2x/ a G a 

36. Chwała i Miłość 
1. Pragnę Ci wyśpiewać chwałę,  G7+ G7+/A D9 
Tyś Boży Syn, Jezus, mój Pan. G7+ G7+/A D9 |A| 
Duchu Święty, tchnij moc,  h7 D7+/A  G7+ 
tchnij życie w słowa modlitwy tej. e7 A/G  fis7  h7  
Z nieba aniołów chór A D/A e7 
niech złączy się z nami. A7 e/D D 
Wielbimy, /2x/ C/D D 
wielbimy,  C/D G/D 
wielbimy Cię. G/D D D7+ 
2. Pragnę Ci wyśpiewać miłość… 
Kochamy, /3x/ kochamy Cię. 



- 57 - 

 

37. Czemuś smutna duszo ma?  F F/A 
Pan nadzieją twą,   B7 a7 d7 
Pan nadzieją twą,   g7 a7 d7 
Pan nadzieją twą, ooo…   g7 g7/C C 
Czemuś smutna duszo ma?  F F/A 
Pan nadzieją twą,   B7 a7 d7 
uwielbiaj Go duszo ma.   g7 B7/C C B    
      |F/A g7 F C7| 
  (za drugim razem) |F/A g7 F| 

Wielbię Go, d7 C 
On rozjaśnia me oblicze. g7 F/B F/C C 
Wielbię Go, d9 C 
On podnosi głowę mą. g7 C F 
Wielbię Go, d7 C 
On rozjaśnia me oblicze. g7 F/B F/C C A/Cis 
Nie zawstydzę się, już nie, ooo…  d G/B C C 

38. Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością.  e D e D A  
Dobry Bóg, uwielbiaj Go.  e D e C D 
Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli.  e D e D A 
Dobry Bóg, On prawdą jest.  e D e D e 

Gdy Jego miłość ogarnia mnie,  a e  
w sercu radość mam,  H7 
przed Nim tańczyć będę.  e 
On dla mnie w sercu swym miejsce ma,  a e 
czeka wciąż, więc pobiegnę tam. Fis H7 

 
 

/2x/ 
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39. Droga na Górę Karmel 
W świetle miłości, w pewności wiary F C d A 
znalazłem Ciebie, Boże mój.  d B C 
Ukryty w ciszy, pośrodku nocy,  F C d A 
Ty jesteś dla mnie, a jam jest Twój.  d B C F 

40. Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz, Asus  Dsus 
gdy rozmyślam o miłości Twej,  Asus  Dsus 
kiedy to, co wokół mnie   Asus 
niknie w cień jasności Twej,  Dsus  G E 
gdy dotykasz Panie serca mego, 
gdy mą wolę składam u Twych stóp, 
kiedy to, co wokół mnie 
niknie w cień jasności Twej… 

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,  D E cis fis 
bo mego życia cel to wielbić Cię.  h E A h cis | h E A 

41. Gdybym przechodził przez ciemną dolinę, a e  
zła nie ulęknę się.    a G 
W każdą noc i dzień Pan prowadzi mnie,  g H e 
wiedzie na łąki gdzie odpocząć chcę,  a H e 
drogę swą wskazuje mi, /2x/ G D D7 G D H7 
Pan jest pasterzem mym. /2x/ e H e H e 

42. Gloria, gloria Tibi Domine. F C7 F C7 F C7 
  g B B g B7 F B F 

43. Jak Dawid kiedyś przed Bogiem był,  a e 
będę tańczył ze wszystkich sił   a e 
przed Panem, Królem mym.   G a 

/2x/ 
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Jak Miriam grała na bębnie swym,  
będę klaskać ze wszystkich sił 
przed Panem, Królem mym. 
Ref.: Pokłońmy się przed Bogiem,   F G 
oddajmy Jemu cześć.    F G a 
Wielbijmy Imię Jezus, 
śpiewajmy Panu pieśń. 
2. Jak Judejczycy przed bitwą swą 
zawierzmy Panu i chwalmy Go, 
pobity będzie wróg. 
Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń, 
oddajmy Panu chwałę, cześć, 
a wróg ucieknie wnet. 

44. Psalm 92 (Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie) 
Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie, a7 d7 
i śpiewać psalm Twojemu Imieniu, G7 C E9 
i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a7 d7 
a w nocy wierność Twoją   a 
przy dziesięciostrunnej harfie  E F  
i lutni, i dźwięcznej cytrze.  d7 a7 E7 (a) 

45. Jest noc /3x/ – na ziemi. /4x/  C G F G 
Oto posyłam anioła mego /3x/             C 
przed oblicze Twe,   C F C G 
który przygotuje drogę przed Tobą.  /3x/       C 
Wstanie świt.    C F C G 
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46. Jesteś Królem, /2x/ Królem jest Bóg.  /2x/ D A h G A 
Podnieśmy wszyscy nasze serca,     
podnieśmy wszyscy nasze dłonie, 
stawajmy przed obliczem Pana  
wielbiąc Go... 
47. Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. d F C a d 
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja.     g d C a d 

48. Jezus jest Królem, radujmy się,   D C D C 
On godzien chwały jest.   D C A7 
Zbawienie i chwała w Imieniu Jezusa, 
chciejmy radować się w Nim. 
Ref.: Jego łaska /2x/  A 
od wieków na wieki. /2x/   A D |C G A| 
2. Pan majestatem odziany jest  
i ozdobiony mocą. 
Od wieków na wieki tron Jego trwa, 
uwielbiajmy Go! 
49. Jezus, Jezus, E gis A E H A4-3 
Święty, Namaszczony Pan, Jezus.   E H7 A fis7 E H D 
Jezus, Jezus, E gis A E H A4-3 
żyje wywyższony Pan, Jezus. E H7 A fis7 E H E 
Twe Imię jak miód na ustach mych, E A E 
Twój Duch jest jak woda duszy mej, A cis7  
Twe Słowo jak lampa u mych stóp, A E  
Jezu, ja kocham Cię,  A 
ja kocham. H7 
Coda: 
Jezus. /4x/ E gis7 A | E H A | E gis A | E H A a E 
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50. Jezus, najwyższe Imię, D D7+ D6 D7+  /2x/ 
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju, e A D A4 A7 
Emanuel, Bóg jest z nami,  D D7+ D6 D7+ /2x/ 
Odkupiciel, Słowo żywota. e A D D7 

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, G e fis h 
Jedyny Ojca Syn umiłowany. e A D D7 
Zgładził grzech Baranek na wieki, G e fis h 
Królów Król i panów Pan. e A D |D7+ D6 D7| 

51. Kantyk  
1. Słońce i księżycu – wychwalajcie Go. A D A A D E 
Gwiazdy na niebie – oddajcie Panu cześć. A D A A E A 
Wszystkie potęgi – błogosławcie Go. A D A A D E  
Cała ziemio Swego Pana chwal,  A D A  
tyś dziełem Jego rąk.   A E D E 

Ref: Wykrzykuj ziemio, Królowi, Panu chwał, D A h E 
dziękuj, za wszystko co ci dał. D A D E 
Chwała niech płynie dzisiaj w krąg, D A h E 
Wielbij Go – wielbij Go, /2x/ wielbij Go, D fis D E 
Tyś dziełem Jego rąk. A 
  |G D E A| x2 
2. Deszcze i rosy... 3. Ogniu i żarze... 
Morza i rzeki... Chłodzie i upale... 
Wszystkie pogody... Wszelkie pogody... 
Cała ziemio... Cała ziemio... 
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52. Kantyk Symeona 
Teraz, o Panie,                      a F G C |e a| 
pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,      F d G E a |E| 
bo moje oczy    a F G C |e a| 
ujrzały zbawienie Twe,   F d G E a |G| 
Światło na oświecenie pogan                        F G a G 
i chwałę ludu Twego, Izraela.  /2x/        F G a G a |G| 
  (za drugim razem) F G a G a |E| 

53. Miłość doda wam skrzydeł,  e h C D 
uniesie dusze do Boga.   G a D 
Gdy jak ziarnko piasku stanę się małym, a e a D 
Jezus podniesie mnie.   e C G 

54. Nie ma takich gorzkich łez,  h e Fis 
nie ma takich smutnych chwil,  h e Fis 
których nie uleczy mój Bóg.      h e Fis h H7 
Wstanę, ach, poderwę się,   e a H7 
pootwieram wszystkie drzwi,  e a H7  
dobry Bóg przebaczy mój grzech.  e a H7 e Fis 
Wielbię Cię Panie mój,   H7 Fis 
chcę się przytulić do twoich stóp,  H7 Fis 
tańczyć dla Ciebie Chwały pieśń.  H7 a H7 

55. Niepojęty, Niezmierzony 
1. Z głębokości mórz, aż po szczyty gór  h A D 
stworzenie objawia Majestat Twój.   e D C 
Od kolorów jesieni po wiosenny nów,  h A D 
wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów e D C 
ogłaszając…     G A 
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Ref.: Niepojęty, niezmierzony!   D A 
Gwiazdy stworzyłeś na niebie   G 
i każdą z nich znasz.    h 
Wspaniałym Bogiem Tyś jest!   A G 
Wszechmogący, nieskończony!   D A 
W zachwycie klękamy przed Tobą,   G 
by wyznać to, że      h 
wspaniałym Bogiem Tyś jest!    A G 
2. Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz,  
kto maluje kolory porannych zórz?  
Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc,  
orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc? 
Tylko Ty!      
Ref.: Niepojęty, niezmierzony… 
Zawsze dobry, miłujący! 
Ty znasz moje serce i mimo to  
wciąż kochasz mnie, 
wspaniałym Bogiem Tyś jest! 

56. Oto Mesjasz, oto nasz Król,   D A 
oto Jezus przychodzi tu.    G A D 

57. Panu naszemu pieśni grajcie  d C F 
wysławiajcie Jego święte Imię.  C F A d 

Alleluja, alleluja!   F C d 
Alleluja, alleluja!   B C F | B A d 

 
 
 

/2x/ 

/2x/ 
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58. Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego, d 
będę Ci śpiewał z całej siły.   A 
Sławić Cię będę za Twe dzieła,   d 
będę Ci śpiewał z całej siły.   A 
Błogosławić będę Twoje Imię,    F 
jest miłosierny Pan zastępów.   C A 
Moc Jego ramienia nad swym ludem,  d 
Pan mój Zbawca!     A A7 

59. Schowaj mnie pod skrzydła Swe, C G/H a F D7/Fis G4 G 
ukryj mnie w silnej dłoni Swej. C/E F d7 Gsus 
Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,C C/E F Gsus  Csus  C 
z Tobą wzniosę się, poniesiesz mnie. C C/E F G a 
Panie, Królem Tyś spienionych wód. C C/E F Gsus  Csus  C 
Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg. G/H F/A G/H Csus  

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych, 
dusza ma w Tobie będzie trwać. 

60. Vive Jesus, el Señor,    G e a 
vive Jesus, el Señor.   D7 G 
El vive, (el vive), el vive, (vive),   D G 
vive Jesus, el Señor.   C D7 G 

Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. /4x/ 
On żyje, (On żyje), On żyje, (żyje), 
zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. 

61. W cieniu Twoich rąk   G G4 
ukryj, proszę, mnie.   G2 G 
Gdy boję się, gdy wokół mrok,  h C 
bądź światłem, bądź nadziei dniem. e D C 

/2x/ 
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Wszystkim o czym śnię 
głosem w sercu mym, 
jak ręka, która trzyma mnie 
nad brzegiem nocy, brzegiem dni. 
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. G C D G C D 

Chwyć mnie i nieś,   G D/fis C 
niech niebo bliżej będzie.  G D/fis C D 
Tak bardzo chcę   G D/fis C G 
w ramionach skryć się Twych.   a D G  

62. Wstań, który śpisz   fis E 
i powstań z martwych,    cis fis 
a zajaśnieje ci Chrystus.   D h E fis 
1. Pan światłem i zbawieniem moim, fis cis  
kogóż mam się lękać?   h Cis 
Pan obroną życia mojego,   fis h fis 
przed kim mam się trwożyć?  cis fis 

2. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, 
bym w domu Pana przebywał po wszystkie dni mego życia, 
abym zażywał łaskawości Pana, 
stale się radował Jego świątynią. 
3. Szukam, o Panie, Twojego oblicza, 
swego oblicza nie zakrywaj przede mną. 
Ty jesteś moją pomocą, 
więc mnie nie odrzucaj. 

63. Psalm 121 (Wznoszę moje oczy ku górom) 
Wznoszę moje oczy ku górom, /3x/     G C 
skąd nadejdzie mi pomoc?      D C 
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Ratunkiem moim jest Pan.    D C 
W Nim jest moja siła,       D C  
moja moc. /2x/    G C   

64. Zmartwychwstał Pan! /3x/ Alleluja!    a G F E 
Alleluja! /3x/ Zmartwychwstał Pan! 
1. Zmartwychwstał jak zapowiedział,  
Ojca wszechmocą życiu zwrócony. 
Zmartwychwstał Pan, Żywe Słowo,  
abyśmy życie mieli przez Niego. 

2. Zmartwychwstał! Miłość wcielona, 
nam, grzesznym ludziom, przez Ojca dana. 
Zmartwychwstał Chrystus Zwycięzca,  
by mógł zwyciężać nawet najsłabszy. 

3. Zmartwychwstał, by Pocieszyciel,  
Duch, Ogień, Światło mógł być zesłany. 
Zmartwychwstał, zostawił Siebie, 
abyśmy byli zawsze jednością. 

65. Życie, jesteś chwilą, życie, tyś mym snem, G h e C 
życie, tyś dniem krótkim, przemijasz jak cień. G D C D 
Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię a e C D 
mam ten jeden dzień… G C D C G 
2. Kocham Ciebie, Jezu, do Twych stukam drzwi, 
na ten dzień króciutki życie moje zmień. 
Króluj w moim sercu, uśmiech Twój daj mi, 
choć na jeden dzień… 
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3. Czy to ważne Panie, jakie przyjdą dnie? 
O pomyślne jutro nie śmiem błagać Cię. 
Daj mi serce czyste, w cieniu swym skryj mnie 
choć na jeden dzień… 
4. Mario, co jak Gwiazda wciąż prowadzisz mnie 
dając mi Jezusa, wszczepiając mnie weń, 
Matko, daj z Nim spocząć, w Twój płaszcz schronić się 
choć na jeden dzień… 

5. Dusza przy Twym sercu jak niemowlę śpi, 
nie odczuwam bólu i lęku, i drżeń. 
W Twoim Sercu, Jezu, uczyń miejsce mi 
choć na jeden dzień… 

6. Chlebie, Tyś jest z niebios Eucharystii dar. 
Serce moje nawiedź, zamieszkaj dziś weń. 
Niech będzie w nim świętość i miłości żar 
choć na jeden dzień… 
7. Chcę Cię widzieć, Panie, bez zasłony raz, 
z dala na wygnaniu łka dusza i schnie. 
Odkryj teraz, proszę, Twą przemiłą twarz 
choć na jeden dzień… 

8. A kiedy odejdę, gdzie Twej chwały kraj, 
grać Ci pośród chórów anielskich i pień, 
w wiecznym blasku słońca rozpocząć mi daj 
wiekuisty dzień… 

  



- 68 - 

 

― KANONY ― 
66. Emmanuel D A h  

67. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę. d a d a 
Ty mi dajesz Swojego Ducha, uwielbiam Cię. 

68. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, h e A D 
niech ciemność ma    h A  
nie przemawia do mnie już.   A D G6 Fis 
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy,  h e A D 
daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. G e h Fis h 

69. Jezu, ufam Tobie.        C g C g Es F G (A e A e C D E) 

70. Ma dusza pragnie Boga,  H7 e C G D 
chce spocząć w Nim,    e C (a) H7 
z tęsknoty cała drży.   e G C D G 
Wstań duszo moja,   e C G D 
oto Oblubieniec,    e C (a) H7 
oto Pan Bóg twój.   e a H7 e 

71. Nie bój się, nie lękaj się, d g d g 
Bóg sam wystarczy. /2x/ d C F C | d g A4-3 
Zostań tu i ze mną się módl, 
razem czuwajmy. /2x/ 

72. Nie tak jak człowiek   e7 h7 
patrzy Jezus Chrystus.   e7 D  
Nasz Bóg miłości patrzy w serce.  G D e H7 e7 
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73. Nie wypowie, nie wypowie  E cis 
Twej Miłości nic!    A H 
Nie wypowie, nie wypowie  cis E A 
Twej Miłości nic!    fis H 
Niezgłębiona wielkość jej!   A fis E A 
Niepojęty jest jej dar!   A E H 

74. Niech oblicze Twe, Panie mój,  d A d A d d C F 
zajaśnieje nad sługą Twym.  F B F C 
Niech przenika mnie jego blask.  C a d A d A d 

75. O, Jezu cichy i pokorny,  d a d a  
uczyń serce me według serca Twego. d a d a A 

76. Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. /2x/ e D h 
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.    G D h  
Amen. /2x/   e C D h e e7 A | e C D h e 

77. Stoję dziś, moje ręce, serce tak wyciągam  C G D e 
w podziwie dla Tego, który wszystko dał.    C G D e 
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,  C G D e 
ja chcę być jak Ty!                            C D 

78. To mój Pan, wiele mi uczynił, a d 
On moim Bogiem.  G C 
To mój Pan, wiele mi uczynił, a d 
On mnie uzdrowił.  E a |E| 

79. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp a F G E 
i światłem na mojej ścieżce. a F E a 
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80. Ukaż mi Panie Swą Twarz,    C F C F  
daj mi usłyszeć Twój głos,   C F G C F G 
bo słodki jest Twój głos   a e  
i Twarz pełna wdzięku.   F C 
Ukaż mi Panie Swą Twarz.  F d G C 

81. W ciemności idziemy, w ciemności, A d B 
do źródła Twojego życia.   a B7+ g A4-3  
Tylko pragnienie jest światłem,  d C F g A 
tylko pragnienie jest światłem.   A B A 

82. W Tobie jest Światło, d C 
każdy mrok rozjaśnia. B7+ C 
W Tobie jest życie, d C 
ono śmierć zwycięża. B7+ a7 F 
Ufam Tobie, Miłosierny g7 F B7+F 
Jezu, wybaw nas. B C F 

83. Wszystkie moje źródła są w Tobie. G D C D  

84. Zbudź się, o śpiący,   A D A 
i powstań z martwych,   A D C D A 
a zajaśnieje Ci Chrystus.   A D E A 

85. Żyje w sercu moim Pan,       D A h G A 
łaską swą mi życie dał.        D A h G A 
On Panem mym, On Królem mym,  fis h fis h  
Jemu śpiewa serce me.          fis G A 
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― AKATYST ― 

kontakion 1 
 O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności 
pieśń, z niewoli wyswobodzeni, słudzy Twoi, niesiem Ci, 
Bogarodzico. Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, od 
wszelkich nieszczęść wybaw nas, byśmy do Ciebie wołali: 
Witaj, oblubienico Dziewicza. 

STASIS PIERWSZA 
ikos 1 

rchanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga 
rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bie-

rzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie wołając do 
Niej: 

Witaj, przez którą jaśnieje radość, 
Witaj, dla której klątwa odpuszczona, 
Witaj, która Adama podnosisz z upadku, 
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę 
Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna, 
Witaj, głębiono nawet anielskim okiem niezbadana, 
Witaj, bo jesteś tronem Króla, 
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy. 

Witaj, gwiazdo Słońce nam ukazująca, 
Witaj, łono Boskiego wcielenia, 
 

A 
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Witaj, przez którą stworzenie się odnawia, 
Witaj, przez którą Stwórca dzieckiem się staje. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

kontakion 2 
acząc Najświętsza Panna na swoje dziewictwo do 
Gabriela śmiało rzecze: Dziwne twej mowy znaczenie 

i duszy mojej do pojęcia trudne. Poczęcie bowiem bez 
męża udziału i macierzyństwo głosisz mi wołając: Alle-
luja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 2 
zeka Dziewica z upragnieniem na poznanie niepo-
zwalanego i rzecze Bożemu słudze: Czyż łono moje 

dziewicze może począć i porodzić Syna Powiedz mi. A on 
w bojaźni i czci rzekł Jej wołając: 

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę, 
Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne, 
Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych , 
Witaj pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą. 

Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił, 
Witaj, moście wiodący z ziemi ku niebiosom, 
Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom, 
Witaj, rano bolesna zadana demonom. 
Witaj, światłość rodząca w sposób niewymowny, 
Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła swej tajemnicy, 
 

B

C
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Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców, 
Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły, 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

kontakion 3 
ziewicę, co męża nie znała, Moc Najwyższego okryła 
cieniem ku poczęciu; a Jej łono nietknięte urodzajną 

uczyniła rolą dla wszystkich, którzy chcą mieć zbawienie 
tak oto śpiewając: Alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 3 
lżbietę nawiedzić pobiegła Panna napełniona Bogiem. 
Dziecię w łonie Elżbiety zaraz rozpoznało Jej pozdro-

wienie z radością i skokiem tylko zamiast śpiewu wołało 
do Bogurodzicy: 
Witaj, konarze pnia, co nie usycha, 
Witaj, pole rodzące Owoc nieskalany, 
Witaj, uprawiająca pole Rolnika ludzi przyjaciela, 
Witaj, która nam rodzisz Rodziciela życia. 
Witaj, niwo dająca obfitość zmiłowań, 
Witaj, stole pełny bogactw pojednania, 
Witaj, bo nam gotujesz łąkę słodkich rozkoszy, 
Witaj, bo duszom przystań spokojną sposobisz. 
Witaj, modlitwy kadzidło pachnące, 
Witaj, całego świata ceno pojednania, 
Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa, 
Witaj, któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

D

E
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kontakion 4 
alami sprzecznych myśli szarpany jak burzą chwiał się 
i gubił Józef. Patrząc na Ciebie, dotąd nietkniętą od 

męża, snuł ciemny domysł o tajemnym związku, o Nie-
naganna. Lecz pouczony od Ducha Świętego o tym poczę-
ciu, zawołał: Alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

STASIS DRUGA 
ikos 4 

dy usłyszeli pasterze aniołów śpiewanie o przyjściu 
Chrystusa ciele, pobiegli jak do pasterza ujrzeli go jak 

Baranka bez skazy, na łonie Maryi się pasł, a oni hymn Jej 
śpiewali: 
Witaj, matko Baranka i Pasterza, 
Witaj, zagrodo duchowych owieczek, 
Witaj, obrono od wilków niewidzialnych, 
Witaj, bramy raju nam otwierająca. 
Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa, 
Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia, 
Witaj, Ty apostołów niemilknące usta, 
Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec 
 noszących. 
Witaj, podporo wiary naszej mocna, 
Witaj, łaski dowodzie jasny, 
Witaj, która piekło ogałacasz, 
Witaj, która nas chwałą przyodziewasz. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

F

G
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kontakion 5 
en, ku Bogu lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni 
poszli za nią Magowie, a trzymając się mocno nie-

bieskiej latarni znaleźli w jej promieniach potężnego 
Władcę, i dostępując do Niedostępnego witali Go wołając: 
Alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 5 
 gdy ujrzeli synowie Chaldei na rękach Dziewicy Tego, 
co ludzi stworzył swą ręką, rozpoznali w Nim Pana, 

choć przyjął na się postać sługi. Skwapliwe uczcili Go 
swymi darami, a Błogosławionej wołali: 

Witaj, Matko Gwiazdy niezachodzącej, 
Witaj, promieniu dnia mistycznego, 
Witaj, gasząca zarzewie fałszu, 
Witaj, oświecająca wyznawców Trójcy Świętej. 
Witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego 
 władztwa, 
Witaj, ukazująca Chrystusa – Pana, ludzi Przyjaciela, 
Witaj, wyzwalająca od pogańskiego bałwochwalstwa, 
Witaj, ocalająca od brudnych uczynków. 
Witaj, kładąca kres pogańskiej czci ognia, 
Witaj, tłumiąca płomień namiętności, 
Witaj, przewodniczko wierzących po drodze mądrości, 
Witaj, radości wszech ludzkich pokoleń. 

Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

H

I
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kontakion 6 
akże zmienieni w Boga niosących heroldów wracali do 
Babilonu Magowie. Spełniając Twe polecenie wszystkim 

głosili o Tobie, żeś Zbawcą, lecz pominęli Heroda – głup-
ca, co śpiewać nie umiał: Alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 6 
iedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy, przepę-
dziłeś precz ciemności błędu. Bożki egipskie, o Zbaw-

co, nie mogły sprostać Twej sile – runęły. A z ich niewoli 
wyrwani wołali do Bogurodzicy: 
Witaj, która ludzi prostujesz ku górze, 
Witaj, która demony strącasz do przepaści, 
Witaj, błędu depcąca szaleństwo, 
Witaj, ujawniająca ułudę bałwanów. 

Witaj, morze, w którym faraon utonął duchowy, 
Witaj, skało, z której źródło tryska dla spragnionych życia, 
Witaj, słupie ognisty, wiodący przez ciemność, 
Witaj, osłono nad światem szersza niźli chmura. 

Witaj, pokarmie mannę nam zastępujący, 
Witaj, Służebnico Świętego Pokarmu, 
Witaj, ziemio Bożej obietnicy, 
Witaj, miodem i mlekiem płynąca. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

 

J

K
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kontakion 7 
epszego pragnąc świata i odejścia w wieczność chciał 
Symeon opuścić ziemi tej marność. I wtedy dałeś mu 

się dzieckiem, lecz on rozpoznał pełnię Boga w Tobie, 
podziwiał mądrość Twoją niewymowną i wołał : Alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

STASIS TRZECIA 
ikos 7 

oc swą zjawiając Stwórca, nowe ukazał stworzenie 
nam, którzy przezeń jesteśmy. Z łona, co nie zazna-

ło nasienia, wyszedł i ustrzegł to łono nienaruszone, aby-
śmy cud ten uznając chwalili je i wołali: 
Witaj, kwiecie nigdy nie więdnący, 
Witaj, korono wstrzemięźliwości, 
Witaj, prawzorze jasny naszego zmartwychwstania, 
Witaj, ukazująca nam życie anielskie. 
Witaj, drzewo o słodkim Owocu, pokarmie wierzących, 
Witaj, listowie, w którego obfitym cieniu wielu się 
 ukrywa, 
Witaj, boś w łonie nosiła zbłąkanych Przewodnika, 
Witaj, boś porodziła Wybawiciela pojmanych. 
Witaj, Ty łagodzisz Sędziego gniew sprawiedliwy, 
Witaj, przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników, 
Witaj, szato dojrzałości ogołoconych z prawa do 
 mówienia, 
Witaj, miłości wszelkie przewyższająca pragnienie. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

L

M
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kontakion 8 
arodzenie inne i obce naszemu widząc, stańmy się 
obcy światu, a umysł nasz skierujmy ku niebu. Przez 

to Narodzenie Najwyższy objawił się na ziemi pokornym 
człowiekiem, pragnąc ku górze prowadzić wszystkich, co 
doń wołają : Alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 8 
 Słowo, przebywające w pełni doczesności, Ty nie 
opuszczasz wieczności swej wcale. Jesteś wśród nas 

nieograniczone. Albowiem Boskie ku nam zejście Nie było 
tylko zmianą miejsca – te narodziny z Dziewicy, co Boga 
pełna słucha naszych głosów : 
Witaj, Ty, co ograniczasz Nieograniczonego 
Witaj, bramo wzniosłej tajemnicy, 
Witaj, nowino sprzeciw budząca niewiernych, 
Witaj, chwało nieobalona wierzących. 

Witaj, tronie najświętszy Tego, co jest nad Cherbury, 
Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafy, 
Witaj, która jednoczysz, co niepojednane, 
Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem. 

Witaj, przez którą przestępstwo się gładzi, 
Witaj, przez którą raj nam się otwiera, 
Witaj, kluczu królestwa Chrystusa, 
Witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

N

O
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kontakion 9 
odziwiali aniołowie wielkie dzieło Twojego wcielenia. 
Widzieli jak nieprzystępny, Boże, stałeś się przystęp-

nym dla wszystkich człowiekiem. Zamieszkałeś między 
nami, słuchając wołania: Alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 9 
etorzy, słów wielu miłośnicy, milkną przed Tobą jak 
ryby bezgłośne, widzimy to, Bogurodzico. Nie mogą 

bowiem powiedzieć, jak pozostając dziewicą możesz ro-
dzić. My jednak tajemnicę Twoją podziwiając, wołamy 
z wiarą: 
Witaj, naczynie Bożej Mądrości, 
Witaj, skarbnico Jego opatrzności, 
Witaj, która mędrcom wytykasz niemądrość, 
Witaj, która uczonym wykazujesz nieuctwo. 

Witaj, bo przemądrzali badacze stali się głupcami, 
Witaj, bo twórcy mitów marnie przeminęli, 
Witaj, boś zerwała Ateńczyków sidła 
Witaj, bo sieci Rybakom napełniasz. 

Witaj, wyciągająca z otchłani niewiedzy, 
Witaj, wzbogacająca poznanie u wielu, 
Witaj, korabiu pragnących zbawienia, 
Witaj, porcie płynących przez życie. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

 

P

R
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kontakion 10 
amym sobą chcąc świat ocalić i uładzić przyszedł nie-
przymuszony Sprawca ładu, a chociaż Bogiem jest 

nasz Pasterz, ukazał się wśród nas podobnym nam Ba-
rankiem. I nas, podobnych sobie, wzywając do siebie jako 
Bóg słyszy wołanie: Alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

STASIS CZWARTA 
ikos 10 

pieszą do Ciebie Dziewice, boś murem im obronnym 
i wszystkim, co Cię wzywają, Bogurodzico Dziewico, 

Nieba i Ziemi Stworzyciel przyozdobił Cię łaską, o Nie-
skalana. A zamieszkawszy w Twoim łonie, nauczył wszy-
stkich wznosić głos do ciebie: 
Witaj, o wzniosła kolumno dziewictwa, 
Witaj, o bramo wiecznego zbawienia, 
Witaj, pierwszy owocu odrodzenia w Duchu, 
Witaj, szafarko wszech dobrodziejstw Bożych. 
Witaj, która odradzasz tych, co w grzechu są poczęci, 
Witaj, dająca mądrość tym, co nieroztropni, 
Witaj, odpędzająca tego, co dusze uwodzi, 
Witaj, rodząca Siewcę niewinności. 
Witaj, alkowo przeczystych zaślubin, 
Witaj, zaślubiająca dusze wierne Panu, 
Witaj, o piękna dziewic żywicielko, 
Witaj, weselna dusz świętych przyjaciółko. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

S

S
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kontakion 11 
piew pochwalny zawodzi, gdy objąć chce pełnię Twych 
zmiłowań. Choćbyśmy ofiarowali Ci ody tak liczne, jak 

ziarnka piasku, o Królu święty nie osiągnęlibyśmy nigdy 
godnej miary tego, co dajesz nam, którzy wołamy do Cie-
bie: Alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 11 
y, o Najświętsza Dziewico, jawisz się nam w ciemno-
ściach, jak światłodajna pochodnia. Niematerialne za-

palając światło, wiedziesz wszystkich do poznania Boga, 
swoim blaskiem rozjaśniając umysły naszym uczczona 
wołaniem: 
Witaj, promieniu Słońca duchowego, 
Witaj, odbicie Światłości nieprzystępnej, 
Witaj, błyskawico dusze oświecająca, 
Witaj, gromie nieprzyjaciół rażący. 

Witaj, bo nam wysyłasz Światło jaśniejące, 
Witaj, bo nam wypuszczasz obficie płynącą Rzekę, 
Witaj, obrazie uzdrawiającej sadzawki, 
Witaj, niszcząca grzechu zmazę haniebną. 

Witaj, któraś kąpielą obmywającą sumienia, 
Witaj, dzbanie mieszalny, w którym radość się miesza, 
Witaj, woni, dobry zapachu Chrystusa, 
Witaj, życie mistycznej i radosnej uczty. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

Ś

T
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kontakion 12 
dzielić pragnął łaski przebaczenia za dawne winy 
Ten, co długi wszystkich ludzi gładzi. We własnej 

więc przybliżył się Osobie do tych, co oddalili się od Jego 
łaski, a potargawszy cyrograf ich winy, słyszy z ust wszy-
stkich wołanie: Alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

ikos 12 
ielbiąc pieśniami Twego Syna, chwalimy hymnem 
wszyscy też i Ciebie, jako świątynię duchową, Bo-

gurodzico. Ten, który mieszkał w Twoim łonie trzymając 
w dłoni wszystkie rzeczy, Pan nasz, uświęcił Cię i uczcił 
i nauczył nas wołać do Ciebie: 
Witaj, namiocie Boga oraz Słowa, 
Witaj, święta ponad święte świętych, 
Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego, 
Witaj, niewyczerpana życia skarbnico. 

Witaj, czcigodny diademie królów Bogobojnych, 
Witaj, chwało wysoka kapłanów pobożnych, 
Witaj, bastionie niezdobyty Kościoła świętego, 
Witaj, murze nieobalony Królestwa Bożego. 

Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa, 
Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych, 
Witaj, lekarstwo dla ciała mojego, 
Witaj, duszy mojej ocalenie. 
Witaj, Oblubienico Dziewicza. 

U

W
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kontakion 13 
aiste, godna jesteś, Matko, wszelkiej chwały, któraś 
między wszystkimi świętymi Najświętsze zrodziła 

Słowo. Racz przyjąć teraz ten nasz dar, od wszelkiego nie-
szczęścia nas broń wszystkich. Od przyszłej kary wybaw 
nas, którzy pospołu do Ciebie wołamy: Alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja.   

Z
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― WARSZTATY ― 

psychologiczny Maria Niezgoda

na jednym wózku 
s. Aneta Wnuczko OCD
s. Terezitta Górka KDzJ
o. Grzegorz Tyma OCD

we wspólnym zaprzęgu L. & K. Jóskow

pleć, pleciugo! br. Marcin Wojnicki

wyginam śmiało ciało Tomasz Tuszyński

za pan brat z tradycją o. Tomasz Rydzewski OCD

powrót do przeszłości o. Przemek Pliszczyński OCD

trening komunikacji 
z Gabrielem o. Damian Sochacki OCD 

Afryka dzika o. Jan Krawczyk OCD

kocham miodek! o. Tomasz Maślanka OCD

stopklatka br. Michał Tyszkowski

u Pana Boga za piecem o. Paweł Hańczak OCD

pójdę boso… o. Łukasz Piskulak OCD
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― KARMEL W INTERNECIE ― 

Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 
www.karmel.pl 

Młodzi Karmelu 
bosi.org.pl 

Karmelitański Ośrodek Powołaniowy 
rozmilowaniwbogu.pl 

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Czernej 
rekolekcje.karmelczerna.pl 

Dom Pielgrzyma w Czernej 
dompielgrzyma.net 

Wydawnictwo Karmelitów Bosych 
wkb-krakow.pl 

Głos Karmelu 
gloskarmelu.pl 

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej 
karmelczerna.pl 

Rodzina Szkaplerzna 
szkaplerz.pl 
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