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INVITATORIA  
 

A 1 

 
TYDZIEŃ PIERWSZY PS 100 
 

Przyjdźcie, pokłońmy się przed Chrystusem! 

▪ Synu Boży, który powstałeś z martwych,  

▪ Synu Boży, przedziwny w Twoich świętych, 

▪ Synu Boży, ukrzyżowany w ciele,  

▪ Synu Boży, narodzony z Dziewicy, 
zbaw nas śpiewających Tobie: Alleluja! 

 

TYDZIEŃ DRUGI PS 122 
 

Przystąpię do ołtarza Bożego, Alleluja, do Boga wesela mego, Alleluja! 
 

A 2 

 
TYDZIEŃ TRZECI PS 95 
 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Alleluja! 
Wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego zbawienia! 

 

TYDZIEŃ CZWARTY PS 67 
 

Przyjdźcie z uwielbieniem, pokłońmy się przed Barankiem,  
złączmy nasze głosy z tymi, które Go sławią dzień i noc! 

 
 

INVITATORIA  MARYJNE 
 

M 001 

 

Przyjdźcie uwielbiajmy Pana, On czyni z Maryi swój przybytek. 
 

A 002 

 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Chrystusa naszego Boga, który wziął ciało z Dziewicy 
Maryi, Alleluja, Alleluja! 
 
M 003 
 

Raduj się, Kościele nasza Matko: Dziewica zrodziła dla nas Słońce sprawiedliwości. 
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go!  
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INVITATORIA  APT 
 
APT 031 

 
Weselcie się i radujcie, albowiem wasze imiona zapisane są w niebie. Alleluja! 
 
APT 032 

 
Przyjdźcie, pokłońmy się Panu, On wzywa nas z ciemności do swojego 
przedziwnego światła. 
 
APT 033 

 
Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, głoście Dobrą Nowinę. A oto Ja jestem z wami, 
aż do skończenia świata. 
 
APT 034 

 
Przyjdźcie, pokłońmy się Chrystusowi, Synowi Boga Żywego, Apostołowie Piotr  
i Paweł głosili Go wszystkim narodom. 
 

ANTYFONY DO PSALMÓW 
 

I TYDZIEŃ 
 
NIEDZIELA 

 
JUTRZNIA  

▪ Wciąż śpiewać chcemy Zmartwychwstałemu: Alleluja! 

▪ Chrystus Pan z grobu powstał, do miejsca spoczynku Jego wejdźmy z Nim! 
  

NIESZPORY 

▪ Dla naszej radości zmartwychwstałeś! A noc tak jak dzień jaśnieje! 

▪ Panie zmartwychwstały! Kapłanie na wieki! Wstawiaj się za nami, bo Ty nas 
zbawiłeś na ołtarzu Krzyża. 

 

WTOREK 

 
JUTRZNIA 

▪ Od śmierci ocaliłeś, Panie duszę mą, chodzę w Twej obecności na ziemi 
żyjących. 
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NIESZPORY 

▪ Ręką swą, Pan podniósł mnie, wybawił mnie, bo miłuje mnie.  
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!  

 

ŚRODA 

 
JUTRZNIA 

▪ Nie potrzeba im blasku słońca, ni księżyca, bo chała Boża ich oświetliła, a 
lampą miasta Baranek. 

 

NIESZPORY 

▪ Weselcie się i radujcie, albowiem wasze imiona zapisane są w niebie Alleluja! 
 

CZWARTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Chwalcie i błogosławcie Pana mego, dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą. 
 

NIESZPORY 

▪ Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan, Alleluja! 
 

PIĄTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Z mego przebitego boku wytrysły wody żywe. Raduje Miasto Boże Rzeka 
Ducha. 

 

NIESZPORY 

▪ Przez cierpienia swej męki Syn Boży nauczył się posłuszeństwa. On źródłem 
życia dla nas jest, Alleluja! 

 

SOBOTA 

 
JUTRZNIA 

▪ Niech Pan nas błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
nami i obdarzy nas pokojem! 

 

NIESZPORY 

▪ Wszystkie ludy klaskajcie w dłonie, wnieście ku Bogu okrzyk radości, Alleluja! 
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II TYDZIEŃ 
 
NIEDZIELA 

 
JUTRZNIA  

▪ Chrystus zmartwychwstał, Alleluja. 
 
NIESZPORY 

▪ W głębinach śmierci Pan nasz czuwał. Oto podniósł się, jutrzenka zbawienia. 

▪ Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Jego światło lśni, Alleluja! Ponad ludem 
odkupionym Jego Krwią, Alleluja! 

▪ Drzewo Życia zasadzone na Kalwarii, Alleluja, Alleluja! Z Krzyża Pana płyną 
rzeki wody żywej. 

 
WTOREK 

 
JUTRZNIA 

▪ Niech wszystkie ludy śpiewają twą chwałę, Alleluja! 
 

NIESZPORY 

▪ Niech imię Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki. 
 

ŚRODA 

 
JUTRZNIA 

▪ Wszelkie stworzenie rozradowałeś Duchem Twym. Wszystko, co darzysz 
tchnieniem, woła: „O Panie, Tobie cześć!” 

 

NIESZPORY 

▪ Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć, nie porazi ich słońce, ani żaden 
upał, bo paść ich będzie Baranek. 

 

CZWARTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ On króluje przez miłość, Zbawca swego ludu, Alleluja! 
 

NIESZPORY 

▪ To jest moje przykazanie: Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja Was umiłowałem. 
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PIĄTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Pomoc moja przyjdzie od Pana, który stworzył niebo i ziemię. 
 

NIESZPORY 

▪ Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w próbie, alleluja! Otrzyma on wieniec 
życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 

 

SOBOTA 

 
JUTRZNIA 

▪ Jubilate Deo, Jubilate, omnis terra, Jubilate Deo! 
 

NIESZPORY 

▪ Błogosławieni jesteście, alleluja! Gdyż wam dano poznać tajemnice Królestwa 
niebieskiego. 

 

III TYDZIEŃ 
 
NIEDZIELA 

 
JUTRZNIA  

▪ Tak jak powiedział nam, Alleluja! Pan nasz zmartwychwstał, Alleluja! Wstąpił 
do swojej chwały, Alleluja! 

 
NIESZPORY 

▪ On zstąpił, On również wstąpił. Ten, którego posłał nam Ojciec, Alleluja! 

▪ Jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, wezwanym przez Boga 
z ciemności do Jego przedziwnej światłości. Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
Alleluja! 

▪ Prawdziwie powstał z martwych Pan: czemu wśród zmarłych szukacie Go? 
On przecież żyje, jak przyrzekł nam! Alleluja! 

 
WTOREK 

 
JUTRZNIA 

▪ Najwyższa Trójco Błogosławiona, bądź na zawsze uwielbiona. 
 

NIESZPORY 

▪ Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! Tyś nam objawił swoją chwałę w 
Twoim umiłowanym Synu. 
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ŚRODA 

 
JUTRZNIA 

▪ Błogosław duszo moja Pana, błogosławiony jesteś Panie. 
 

NIESZPORY 

▪ Nie bójcie się Jam zwyciężył świat, Alleluja! 
 

CZWARTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Chwalcie i błogosławcie Pana mego, dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą. 
 

NIESZPORY 

▪ Ty nas prowadzisz Panie ku tej nowej ziemi opływającej w mleko i miód: i 
swoją krwią od śmierci nas ocalasz. 

 

PIĄTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Dla mnie żyć, to Chrystus. Pana mojego Krzyż jest mą jedyną chwałą! 
 

NIESZPORY 

▪ Nie oddalaj ode mnie Twej pomocy, o Panie! Weź mnie w obronę. 
 

SOBOTA 

 
JUTRZNIA 

▪ Wysławiajcie Imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy, Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 

NIESZPORY 

▪ Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć, nie porazi ich słońce, ani żaden 
upał, bo paść ich będzie Baranek. 

 

IV TYDZIEŃ 
 
NIEDZIELA 

 
JUTRZNIA  

▪ Chryste Zwycięzco Tyś Królestwo Swe założył. Alleluja, Alleluja! 
 
NIESZPORY 

▪ Bóg, Ojciec nasz, uczynił Jezusa Panem, z martwych wskrzeszając Go, 
alleluja, Alleluja, posadził Go po swej prawicy w niebie. 
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WTOREK 

 
JUTRZNIA 

▪ Niech moja modlitwa dotrze do Ciebie, Ojcze! 
 

NIESZPORY 

▪ Naszą pieśnią chwalmy, śmierci zwycięzcę, Alleluja! 
 

ŚRODA 

 
JUTRZNIA 

▪ Chwała Tobie Panie wszechmogący, chwała Tobie, Chryste, Królu nasz! 
 

NIESZPORY 

▪ To, co ujrzeliśmy ze Słowa Życia, czego dotknęliśmy, oznajmiamy wam dla 
pełni waszej radości. 

 

CZWARTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 

NIESZPORY 

▪ Ty, który gasisz pragnienie nasze, żyjący Boże, upajasz nas Swoją Krwią. Tobie 
cześć! 

 

PIĄTEK 

 
JUTRZNIA 

▪ Bądź pozdrowiony, Krzyżu chwalebny, niech Pan przez Ciebie przygarnie 
mnie, On, który w Tobie zbawił mnie. 

 

NIESZPORY 

▪ Głosimy Wam Mesjasza Ukrzyżowanego. On mocą Bożą jest i mądrością 
Bożą jest. 

 

SOBOTA 

 
JUTRZNIA 

▪ Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! Tyś nam objawił swoją chwałę w 
Twoim umiłowanym Synu. 

 

NIESZPORY 

▪ Błogosław, duszo moja, Pana, błogosławiony jesteś, Panie. 
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ANTYFONY DO PSALMU 119 
 

I 

Szczęśliwi szukający całym sercem Twego Słowa. 
II 

Bądź błogosławion Panie! Radością moją jest Słowo Twe! 
III 

Otwórz me oczy, o Boże mój, na wspaniałość Twego Słowa. 
IV 

Panie, na drogach Twego Słowa, czynisz moje serce szerokim. 
V 

Nakłoń me serce do Twych napomnień, Boże mój! 
VI 

Tak, wznoszę ręce me ku Twemu Słowu, bo umiłowałem je. 
VII 

Pieśnią dla mnie, Panie, Twoje Słowo! 
VIII 

Twego miłosierdzia pełna jest ziemia, o daj mi poznać Twoje Słowo! 
IX 

Panie, w dobroci Swej, nasyciłeś mnie Twym Słowem. 
X 

Twe ręce mnie uczyniły, bym rozważał Twoje Słowo! 
XI 

Szukam zawsze Twego zbawienia, gdyż nadzieję mam w Twym Słowie.  
XII 

Panie, Twe Słowo trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.  
XIII 

Od mych ojców otrzymałem świętą roztropność, aby się zwrócić ku Twemu 
Słowu.  

XIV 

Światłem na mojej ścieżce, Twoje Słowo, Panie! 
XV 

Przez Twoje Słowo, Panie, podtrzymaj mnie, a będę żył. 
XVI 

Panie, jam Twoim sługą, spraw bym żył Twoim Słowem! 
XVII 

Panie, Tyś objawił Twoje Słowo, by serca ubogich oświecić. 
XVIII 

Jak ogień Twoje Słowo, mój Boże, dlatego sługa Twój umiłował je. 
XIX 

Jesteś blisko, Panie, przez Twoje Słowo, wybaw mnie! 
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XX 

Panie, jak liczne są Twoje zmiłowania! Wyzwól mnie przez Twoje Słowo. 
XXI 

Daj pokój, Panie, tym, którzy strzegą Twego Słowa! 
XXII 

Niech dusza moja chwali Ciebie! Niech rozraduję się w Twoim Słowie! 
 
A 10 
 
Pan jest Bogiem, objawił się nam, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
 
A 32 
 

I 
 

Pomoc moja przyjdzie od Pana, który stworzył niebo i ziemię. 
 

II 
 

Niech imię Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki. 
 

III 
 

Kocham piękno domu Twego, Panie, Alleluja, Alleluja. 
 

A 33 
 

I 
 

Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan, Alleluja! 
 

II 
 

Wszystkie ludy klaskajcie w dłonie, wznieście ku Bogu okrzyk radości, Alleluja! 
 

III 
 

Pan światłością i zbawieniem moim jest, kogo miałbym się lękać? 
 

APT 011 
 
Z wielką mocą, Apostołowie dawali świadectwo Zmartwychwstaniu Jezusa Pana. 
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APT 012 
 

To nie wy będziecie mówili, ale Duch waszego Ojca, On w Was mówić będzie. 
 

APT 021 
 

Wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie na dwunastu tronach sądząc dwanaście 
pokoleń Izraela. 
 

APT 022 
 
Nie ma większej miłości niż oddać życie swe za przyjaciół swych. 
 

APT 023 
 
Na fundamentach miasta, Alleluja, wyryte są imiona Dwunastu Apostołów 
Baranka. 
 

APT 024 
 
Oto Ja posyłam was jak owce między wilki. 
 

APT 025 
 
Kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje i Ojca, który mnie posłał. 
 

APT 041 
 
Już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciółmi, to, co usłyszałem od Ojca mego, 
oznajmiłem wam. 
 

APT 043 
 

Duch Prawdy będzie świadczył o Mnie, wy też świadczyć będziecie, bo jesteście ze 
Mną od początku. 
 

APT 051 
 
Głos ich rozchodzi się na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. 
 

APT 053 
 
Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, niech wszechświat ujrzy zbawienie Boże.  
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APT 054 
 
To jest moje przykazanie: Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja Was umiłowałem.  
 
APT 091 
 
Błogosławieni jesteście, alleluja! Gdyż wam dano poznać tajemnice 
Królestwa niebieskiego.  
 
1. Już was nie nazywam sługami, ' ale przyjaciółmi. 
Objawiłem wam wszystko, co dał mi Ojciec. 
A kiedy przyjdzie On, Święty Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. 
 

2. To nie wyście Mnie wybrali,  
ale Ja was wybrałem, 
jeśli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego,  
nie będziecie mieli życia w sobie. 
 
3. Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem,  
kto Mnie zna, zna także mego Ojca. 
Słowo stało się Ciałem' i zamieszkało między nami.  
I oglądaliśmy Jego chwałę, ' którą otrzymuje od swego Ojca. 
 
4. Jak Ojciec mnie umiłował, ' tak i Ja was umiłowałem,  
trwajcie w Mojej miłości' i zachowujcie Moje Słowo;  
Ja Jestem Chlebem Żywym, ' który z nieba zstąpił  
i ten, kto Mnie spożywa, ' żyć będzie przeze Mnie. 
 
5. To jest chwałą mego Ojca', byście przynosili owoc obfity. 
Ten, kto wierzy we Mnie ma życie wieczne. 
Bóg posłał Syna swego', abyśmy życie mieli przez Niego. 
Kto ma Syna, ma życie', kto nie ma Syna, nie ma życia w sobie. 
 
6. Miłujmy się wzajemnie, ' bo Miłość jest z Boga;  
ten kto nie miłuje, nie zna Boga.  
Po tym wszyscy poznają, ' żeście moimi uczniami,  
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 
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APT 92 
 
Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w próbie, alleluja! Otrzyma on wieniec 
życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 
 
1. Głoście, że bliskie jest Królestwo niebieskie. 
Uzdrawiajcie chorych,’ wskrzeszajcie umarłych. 
Oto wschodzi światłość wielka 

nad ludem kroczącym w mrokach śmierci. 
 
2. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 
Nie bierzcie na drogę ni srebra, ni złota. 
Szukajcie wpierw Królestwa Bożego' i jego sprawiedliwości, 
a wszystko inne będzie wam przydane. 
 
4. Oto posyłam was, jak owce między wilki, 
będziecie wydawani w ręce ludzi i w ręce królów ziemi. 
To nie wy będziecie świadczyć o Mnie,  
ale duch Ojca waszego będzie mówił przez was.  
 
5. Będziecie znienawidzeni przez ludzi' z powodu Mego Imienia, 
lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. 
Bo uczeń nie jest większy od swego Mistrza. 
Miejcie odwagę! ' Jam zwyciężył świat! 
 
6. Kto nie bierze swego krzyża, by iść za Mną, nie jest Mnie godzien. 
Kto straci swe życie z Mego powodu, je zachowa. 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, 
a kto Mnie przyjmuje', przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 
 

APT 100 
 
Ty uczyniłeś Piotra i Pawła radosnymi świadkami Dobrej Nowiny, Tobie 
cześć, Panie Jezu, Tobie cześć! 
 
1. Ty, któryś posłał Apostołów przed Obliczem Twoim, 
błogosławiony bądź za Piotra i Pawła,' filary Twego Kościoła. 
Włożyłeś w ich usta Twe Słowo Życia, 
przelali oni krew', wyznając Twoje Imię. 
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2. Wybrałeś Pawła,' by oznajmił Twoje Imię wśród pogan, 
z prześladowcy Kościoła uczyniłeś' Apostoła narodów. 
Wybrałeś go Twoją łaską 
i łaska Twa nie pozostała w nim daremna. 
 
3. Okryłeś go blaskiem Twej światłości, 
powaliłeś go na ziemię i podniosłeś. 
Uczyniłeś go sługą i świadkiem Twej chwały, 
posłałeś do narodów pogańskich, ' by otworzyć im oczy na Twoją światłość. 
 
4. Chwała Ojcu, który objawił zamysły swoje pokornym,  
chwała Synowi, który dał się poznać swoim Apostołom, ' Piotrowi i Pawłowi. 
Chwała Duchowi, który ich uczynił świadkami Dobrej Nowiny, 
Trójco błogosławiona, ' cześć i chwała Tobie! 
 
APT 400 
 
Ty uczyniłeś Piotra i Pawła radosnymi świadkami Dobrej Nowiny, Tobie 
cześć, Panie Jezu, Tobie cześć! 
 
1. Ty, któryś posłał Apostołów przed Obliczem Twoim, 
błogosławiony bądź za Piotra i Pawła,' filary Twego Kościoła. 
Włożyłeś w ich usta Twe Słowo Życia, 
przelali oni krew', wyznając Twoje Imię. 
 
2. Ty, który gromadzisz wszystkich ludzi w jeden lud, 
dałeś Piotrowi głosić zmartwychwstanie' narodowi żydowskiemu, 
a Paweł obwieścił poganom, ' że są dziedzicami tej samej obietnicy, 
aby wszyscy zostali pojednani' Krwią Nowego Przymierza. 
 
3. Tyś Pasterz wierny, ' pierwszy spośród Pasterzy Twego ludu, 
przez nich go prowadzisz ' nad wody spoczynku. 
Idąc Twym śladem' złożyli piękne świadectwo, 
a Tyś ich obdarzył koroną Twojej chwały. 
 
4. Tyś jest kamieniem węgielnym Kościoła, 
który wznosi się na Tobie, ' by stać się świątynią Twej miłości. 
Zbudowani na wierze Apostołów i Proroków, 
tworzymy jedno ciało w jednym Duchu. 
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5. Chwała Ojcu, który objawił zamysły swoje pokornym,  
chwała Synowi, który dał się poznać swoim Apostołom, ' Piotrowi i Pawłowi. 
Chwała Duchowi, który ich uczynił świadkami Dobrej Nowiny, 
Trójco błogosławiona, ' cześć i chwała Tobie! 

 
APT 422 

 
Dla mnie żyć, to Chrystus. Pana mojego Krzyż jest mą jedyną chwałą! 
 
1. Teraz raduję się w cierpieniach, 
jakie znoszę dla Imienia Pańskiego. 
W ciele moim' dopełniam braki udręk Chrystusa, 
dla dobra Ciała,' którym jest Kościół. 
 
2. Oto zostałem już wylany na ofiarę  
i czas mego odejścia jest bliski. 
W dobrych zawodach wystąpiłem, ' bieg ukończyłem i wiary ustrzegłem, 
a w dniu ostatnim' Pan obdarzy mnie wieńcem sprawiedliwości. 
 
3. Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, 
zgorszenie dla Żydów i głupstwo dla pogan. 
Bo to, co jest głupstwem dla świata, 
wybrał Bóg, aby mądrych zawstydzić. 
 
4. Zapominając o tym, co za mną,' biegnę ku Miastu Niebieskiemu, 
zwrócony całym sobą ku zmartwychwstaniu. 
I oczekuję gorąco Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa, 
który przemieni ciało me śmiertelne' w Ciało swe chwalebne. 
 
5. Przez udział w cierpieniach Chrystusa, 
pragnę upodobnić się do Niego w Jego śmierci. 
Zgodziłem się wszystko stracić,' by być znalezionym w Chrystusie 
i dojść jeśli to możliwe' do powstania z martwych. 
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APT 500 
 
Panie, uwielbion bądź w Twoim Kościele, żywym i świętym, alleluja! 
Założonym na Apostołach Baranka, alleluja, alleluja! 
 
1. Tyś wybrał Apostołów swoich Panie, 
na świadków Twego życia, Twego Zmartwychwstania. 
Tchnąłeś na nich Świętego Ducha swojego, 
by owoc obfity przynosili. 
 
2. O Chryste uczyniłeś z uczniów swoich 

fundamenty Kościoła, Tej Oblubienicy. 
Wypisałeś ich imiona w Księdze Życia 

i na murach Nowego Jeruzalem. 
 
3. Jak Ojciec Twój Żyjący Ciebie posłał 

tak i Tyś ich posłał na krańce świata. 
Przez nich rozbrzmiało Słowo Życia, 
po całym świecie i aż po wyspy najdalsze. 
 
4. O Chryste, Tyś jest Drogą, Prawdą i Życiem 

Twe rany są drogą, co prowadzi do chwały. 
Przygotowałeś nam miejsce w Domu Ojca, 
abyśmy byli tam, gdzie Ty jesteś. 
 
5. Błogosławiony Tomasz, ' który włożył swą rękę do boku Twego. 
Widział Twoje Ciało' i wyznał Twoja Chwałę. 
Pragnął iść za Tobą' i wraz z Tobą umrzeć, 
a Ty spełniłeś pragnienie jego serca. 
 
6. Chwała Tobie Ojcze Święty', który królujesz na wieki, 
przez Baranka zabitego', który Swą Krwią nas odkupił, 
w Duchu Świętym udzielonym Apostołom, 
by zakładali Kościół na każdym miejscu,' ku chwale Twego Imienia. 
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APT 520 
 
Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ Mnie ujrzałeś. 
Błogosławieni, co nie widzieli, a uwierzyli! Alleluja, Alleluja, Allleuja! 
 
1. Tomasz nie był z Apostołami, kiedy przyszedł Jezus 
i bracia powiedzieli do niego: ' „Widzieliśmy Pana!” 
„Jeśli nie dotknę Jego ran, nie uwierzę!” 
Proszę Cię, Panie, ' ukaż mi Twe Oblicze! 
 
2. „Pokój wam, nie trwóżcie się,” mówi Pan, 
„Zobaczcie me ręce i mój bok, to Ja jestem! 
Zbliż się, Tomaszu, i włóż rękę w moje rany,  
i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym!” 
 
3. O Chryste, Tyś mym Panem i moim Bogiem! 
Dotykam Cię mymi rękoma, ' widzę Cię mymi oczyma! 
Szczęśliwi, którzy przez me świadectwo, ' uwierzą nie widząc! 
Błogosławieni czystego serca, ' gdyż ujrzą Boga! 
 
4. Do kogóż pójdziemy? ' Ty masz Słowa Życia wiecznego! 
Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem! 
Bez Ciebie Panie, ' nic nie możemy uczynić, 
gdyż nikt nie przychodzi do Ojca, ' jak tylko przez Ciebie. 
 
5. Dotknąłeś człowieka' i rozpoznałeś Boga, 
dotknąłeś Ciała, ' a ujrzałeś Słowo: 
gdyż Słowo stało się Ciałem' i zamieszkało między nami 
i nasze ręce dotykały Słowa Życia. 
 
6. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi, 
Najświętsza Trójco, nasz Panie i nasz Boże! 
Choć Ciebie nie widzieliśmy, ' cieszymy się radością niewymowną,  
a nasza wiara jest zwycięstwem, ' które świat zwyciężyło. 
 
7. Trwałaś na modlitwie, ' pośrodku Apostołów, 
oczekując Ducha, ' obiecanego przez Ojca; 
Maryjo, Matko Jezusa' i figuro Kościoła, 
gromadzisz przy sobie nowego Izraela. 
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APT 593  
 

Głos ich rozchodzi się na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy. 
 

APT 620 
 

Ujrzycie niebiosa otwarte, Alleluja, i aniołów Bożych wstępujących i 
zstępujących na Syna Człowieczego. Alleluja! 
 

1. Oto prawdziwy Izrael, ' w którym nie ma podstępu! 
Oto nowy Jakub, ' który okazał się mocny przed obliczem Boga. 
Ujrzał drabinę, co łączy niebo z ziemią: 
Syna Bożego, co stał się Synem Człowieczym. 
 

2. Ujrzałem Cię pod figowcem, dlatego wierzysz! 
Zaprawdę, ujrzysz niebiosa otwarte' i chwałę Ojca. 
Ujrzysz Syna Człowieczego' stojącego po prawicy Boga 
i Jeruzalem nowe, ' zstępujące od Pana. 
 

3. Tyś jest Król Izraela, ' Syn Boga Żywego. 
Ciało Twoje jest świątynią nową' i bramą nieba, 
domem Boga, w którym przebywa On między ludźmi! 
Doprawdy, Bóg jest z nami, ' a ja nie wiedziałem! 
 

4. O brzasku dnia, Jezus stanął na brzegu, 
a Jan rzekł do uczniów: ' „To jest Pan!” 
Natanael i pozostali Apostołowie' przyciągnęli sieci do brzegu 
i rzekł im Jezus: ' „Chodźcie, posilcie się!” 
 

5. Chodź, ' ukażę Ci Oblubienicę Baranka! 
Zbudowana jest na fundamencie apostołów i proroków; 
na jej murze i bramach miriady aniołów, 
jak świąteczne zgromadzenie, o sercach radosnych. 
 

6. Błogosławiony bądź, Ojcze, ' któryś umiłował Kościół 
i wybrał go przed stworzeniem świata. 
Zbudowałeś go na Apostołach Baranka, 
Twego Syna umiłowanego, ' który udziela Ducha bez miary. 
 

7. Ciało, które Słowo otrzymało od Ciebie, o Maryjo, 
jest drabiną świętą, co łączy Ojca i świat. 
Ku Tobie zstąpił Anioł Pokoju, 
z łona Twego wyszło Słowo wcielone. 
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APT 820 
 
Bądź pozdrowiony, Krzyżu chwalebny, niech Pan przez Ciebie przygarnie 
mnie, On, który w Tobie zbawił mnie. 
 
1. Ujrzawszy w dali Krzyż, Andrzej zawołał: 
„Mocny i radosny przychodzę do Ciebie, Krzyżu Pański; 
Przyjmij mnie pośród uwielbienia i radości, 
abym przez Ciebie ujrzał Tego, ' w którego uwierzyłem.” 
 
2. O Krzyżu błogosławiony,' uświęcony ciałem Pana, 
Ty, któryś od członków Jego błogosławionych' otrzymał blask i piękno. 
Wyrwij mnie spośród ludzi 
i przywróć mnie Chrystusowi,' Mistrzowi i Zbawcy memu. 
 
3. O Krzyżu Chrystusa z dawna upragniony, 
o Krzyżu tak gorąco umiłowany i nieustannie poszukiwany, 
o Krzyżu z radością przygotowany' dla serca mego spragnionego, 
przyjmij ucznia tego, ' który przez ciebie się ofiarował. 
 
4. Andrzej pragnął wiedzieć gdzie mieszka Jezus, 
na Krzyż poszedł za Nim, ' połączył się ze swym słodkim Zbawicielem: 
„Wypłyń na głębię' wejdź do radości Twego Mistrza, 
wejdź do domu na ucztę weselną. 
 
5. Przez dwa dni zawieszony na Krzyżu, 
błogosławiony Andrzej niestrudzenie głosił Chrystusa. 
„Każdego dnia rozciągałem ręce me na Krzyżu, 
ku ludowi co wierzyć nie chce' i odwraca się ode mnie.” 
 
6. Chwała Ojcu najlepszemu,' który wydał za nas Syna swego, 
chwała Panu Jezusowi,' który ramiona swe rozciągnął na Krzyżu. 
Wywyższony nad ziemię,' przyciąga do siebie wszechświat, 
daje nam swego Ducha,' któremu chwała niech będzie na wieki! 
 
7. Z wysokości swego Krzyża', Jezus dał nam swoją Matkę: 
jesteśmy Jej dziećmi', by stać się synami Boga; 
przez Krzyż swego Syna' rodzi nas Ona dla chwały; 
błogosławiony, kto bierze swój Krzyż, by iść za Panem! 
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B 71 
 
Hymn na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Tekst: św. Tomasz z Akwinu (+ 1274) 

 
1. Sław, języku, tajemnicę 
Ciała i najdroższej Krwi, 
Którą jako łask krynicę 
Wylał w czasie ziemskich dni 
Ten, co Matkę miał Dziewicę, 
Król narodów godzien czci. 
 
2. Z Panny czystej narodzony, 
Posłan zbawić ludzki ród, 
Gdy po świecie na wsze strony 
Ziarno słowa rzucił w lud, 
Wtedy cudem niezgłębionym 
Zamknął swej pielgrzymki trud. 
 
3. W noc ostatnią przy wieczerzy 
Z tymi, których braćmi zwał, 
Pełniąc wszystko jak należy, 
Czego przepis prawny chciał, 
Sam Dwunastu się powierzył 
I za pokarm z rąk swych dał. 
 
4. Słowem więc Wcielone Słowo 
Chleb zamienia w Ciało swe, 
Wino Krwią jest Chrystusową, 
Darmo wzrok to widzieć chce: 
Tylko wiara Bożą mową 
Pewność o tym w serca śle. 
 
5. Przed tak wielkim Sakramentem 
Upadajmy wszyscy wraz, 
Niech przed Nowym Testamentem 
Starych praw ustąpi czas, 
Co dla zmysłów niepojęte 
Niech dopełni wiara w nas. 
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6. Bogu Ojcu i Synowi 
Hołd po wszystkie nieśmy dni, 
Niech podaje wiek wiekowi 
Hymn tryumfu, dzięki, czci, 
A równemu im Duchowi 
Niechaj wieczna chwała brzmi. 
Amen. 
 

B 72 
 
Hymn na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Tekst: św. Tomasz z Akwinu (+ 1274) 

 
Chwal Syjonie Zbawiciela,  
Chwal hymnami wśród wesela  
Wodza i Pasterza rzesz!  
Ile zdołasz sław Go śmiało,  
Bo przewyższa wszystko chwałą,  
Co wyśpiewać pieśnią chcesz!  
 
Chwały przedmiot nad podziwy,  
Chleb żyjących, pokarm żywy,  
Dzisiaj się przedkłada nam.  
Za wieczerzy świętym stołem  
Pan go łamiąc z braćmi społem,  
Iście dał Dwunastu sam.  
 
W uczcie tej nowego pana,  
Pascha nowym prawem dana  
Fazy dawne kończy już.  
Przeszłość stara - nowa era,  
Cień rozprasza prawda szczera,  
Pierzcha noc przed blaskiem zórz.  
 
Co uczynił przy wieczerzy,  
Chrystus wskazał, że należy  
Spełniać dla pamięci nań.  
Pouczeni tą ustawą,  
Chleb i wino na bezkrwawą  
Odkupienia święcim dań.  
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Dogmat dan jest do wierzenia,  
Że się w Ciało chleb przemienia,  
Wino zaś w Najświętszą Krew.  
Gdzie zmysł darmo dojść się stara,  
Serca żywa krzepi wiara  
Porządkowi rzeczy wbrew.  
 
B 73 
 
Hymn na uroczystość Najświętszego Serca 
Tekst wg. słów Ludolfa Kartuza 
Tłum: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 

 
Z boku Twego, przebitego włócznią 
Zdroje Krwi i wody wytrysnęły. 
Swym wybranym otworzyłeś bramę życia, 
Przez nią wejdą sprawiedliwi. 
 
Oto jest brama, co wiedzie do arki, 
Wejdą w nią żyjący, przed potopem schronienia szukając. 
Oto jest źródło z Raju biorące początek, 
Ono nawadnia ziemię całą i darzy życiem. 
 
Powstań więc ty, który Chrystusa miłujesz, 
Bądź jak gołąbka w zagłębieniu skały, 
Jak wróbel, co znajduje w niej swe gniazdo, 
Jak synagorlica chroniąca w niej pisklęta. 
 
O Panie, któryś odkupił mnie Krwią swoją, 
Daj mi udział z Twymi wybranymi, 
Nie pamiętaj moich przewinień, 
Miłością mnie zrań Twoją. 
 
Chwała Chrystusowi o przebitym sercu, 
Chwała Ojcu, rodzącemu Go wiecznie, 
Chwała Duchowi, Pocieszycielowi 
Na wieki wieków. Amen. 
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B 74 
 

Hymny na uroczystość Najświętszego Serca 
 
I 
tekst: Liturgia Godzin 
 

Najświętszy Stwórco wszechświata, 
o Chryste, Zbawco ludzkości, 
Światłością jesteś ze Światła 
i z Boga Bogiem prawdziwym. 
 

To miłość Ciebie skłoniła, 
byś przyjął ciało śmiertelne, 
a przez to, nowy Adamie, 
naprawiasz błędy dawnego. 
 

Ta miłość niebo stworzyła, 
głębiny morza i ziemię, 
przebacza winę praojcom 
i nasze więzy rozcina. 
 

Niech w naszym sercu nie gaśnie 
potęga Twojej miłości, 
a z tego źródła narody 
niech czerpią łaskę zbawienia. 
 

Przez włócznię serce zranione 
cierpiało ranę okrutną, 
by krwi i wody strumieniem 
przywrócić czystość grzesznikom. 
 

O Panie, który swym Sercem 
objawiasz bezmiar dobroci, 
niech Tobie z Ojcem i Duchem 
podzięka będzie i chwała. Amen 
 
II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

Serce najsłodsze Jezusa, 
w Tobie jak w arce zamknięto 
prawo litości i łaski, 
różne od prawa niewoli. 
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Serce, Nowego Przymierza 
z Bogiem najświętszy przybytku, 
Jego zasłono, potrzebna 
bardziej niż dawna, rozdarta. 
 
Miłość zechciała, byś włócznią 
było widzialnie przebite, 
byśmy w tej ranie ujrzeli 
żar, który w Tobie jest skryty. 
 
Ty jesteś znakiem ofiary 
świętej wieczerzy i krzyża, 
której dokonał z miłości 
Chrystus, nasz Kapłan wieczysty. 
 
Któż nie odpowie miłością 
takiej miłości bez granic? 
Kto z odkupionych nie zechce 
w sercu Chrystusa przebywać? 
 
Jezu, co Serca Twojego  
łaski wylewasz obficie, 
chwała niech będzie Ci wieczna 
z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen. 
 
C 252 
 
W królestwie Twoim, wspomnij na nas, Panie, Kiedy przyjdziesz w 
królestwie Twoim.  
 
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich  należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni bę-dą pocie-sze-ni.  
 
2. Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni bę-dą nasy- ce-ni 
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3. Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni, czystego serca, 
albowiem oni Boga og-lądać bę-dą. 
 
4. Błogosławieni pokój czyniący, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy kró-les-two nie-bies-kie. 
 
5. Błogosławieni jesteście, 
gdy ludzie wam urągają i prześladują was, 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wie-lka jest w nie-bie.  
 
Wspomnij, wspomnij na nas Panie,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
Wspomnij, wspomnij na nas Królu,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
Wspomnij, wspomnij na nas Święty,  
kiedy przyjdziesz, przyjdziesz, w królestwie Twoim.  
 

D 11 
 
Hymny na Poświęcenie kościoła 
  
I 
 
1. O Jeruzalem szczęśliwe, które zwiesz się “Pokój” 
Zbudowane jesteś w niebie z żyjących kamieni, 
Otoczone aniołami jak orszakiem ślubnym. 
 
2. Miasto Boże, pełne chwały, idziesz na swe gody, 
By się stać oblubienicą Bożego Baranka; 
Twoje mury i ulice z najczystszego złota. 
 
3. Bramy błyszczą blaskiem pereł I otworem stoją 
Dla każdego, który wejdzie bogaty w zasługi, 
W ziemskim życiu cierpiąc mężnie dla imienia Pana. 
 



26 

4. Mistrz wygładza każdy kamień uderzeniem ciosów, 
Spaja go z innymi w jedność wznoszonej świątyni; 
Wszystkie mają trwać na zawsze w miejscu wyznaczonym. 
 

5. Ojcu z Synem oraz Duchem, Bogu Najwyższemu, 
Cześć i chwała niechaj będzie i teraz, i zawsze, 
Bo uczynił nas przybytkiem swojej obecności. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

Chrystus z nieba jest posłany jako podwalina 
i węgielny kamień gmachu Bożego Kościoła; 
Syjon wierząc weń niezłomnie przyjął Go z weselem. 
 

Całe miasto miłe Panu, które On uświęca, 
pełne hymnów uwielbienia i pieśni radosnych 
Boga w Trójcy Jedynego głosi wciąż gorliwie. 
 

Wejdź do tej świątyni, Boże, gdy wzywamy Ciebie: 
w swej dobroci przyjmij hołdy pokornej modlitwy; 
nieustannie zlewaj na nas strumień Twojej łaski. 
 

Przychodzimy tu ufając, że wysłuchasz prośby; 
wszystkim, czego nam udzielisz, będziemy się cieszyć 
razem z wybranymi w raju, który nam otworzysz. 
 

Ojcu z Synem oraz Duchem, Bogu Najwyższemu, 
cześć i chwała niechaj będzie i teraz, i zawsze, 
bo uczynił nas przybytkiem swojej obecności. Amen  
 

D 31 
 

Hymn na uroczystość Świętych Archaniołów i Aniołów 
 
I 
02 października 

 
Słudzy chwały Bożej  
i nauczyciele ludzi!  
Chrońcie nas Waszą modlitwą  
i wypraszajcie dla nas wszystko, co pożyteczne  
i bogate miłosierdzie. 
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II 
29 wrzesień 
Tekst: Liturgia Godzin 

  
1. Ciebie, Chryste, blasku Ojca, 
Mocy serc i życie świata, 
Wychwalamy wśród aniołów 
Łącząc śpiew z modlitwą duszy, 
Byś usłyszał nasze słowa, 
Co z melodią razem płyną. 
 
2. Cześć niesiemy Archaniołom, 
Twego domu jasnym duchom, 
Nade wszystko zaś wodzowi 
Walecznemu hufców nieba; 
Michał bowiem swą potęgą 
Zadał klęskę szatanowi. 
 
3. Niech opieka jego sprawi, 
Abyś, Królu miłosierny, 
Raczył w dal odpędzić wroga; 
Twoja dobroć niech oczyści 
Nas na duszy i na ciele 
I wprowadzi w bramy raju. 
 
4. Tobie chwała, Boże Ojcze, 
Tobie chwała, Synu Boży, 
Tobie cześć, Pocieszycielu; 
Tobie, Boże w Trójcy Świętej, 
Który jesteś ponad czasem, 
Hymn śpiewamy uwielbienia. Amen. 
 
III 
29 wrzesień 
2 październik 
Tłum tekstu: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 

 
Aniołowie Pańscy, zgromadzenie święte, 
W was Najwyższy złożył piękność swoją. 
Duch darów siedmiu sprawia, iż czuwacie, 
Lampy ogniste, świetlani posłańcy. 
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Stworzył was Bóg, byście trwali w Jego obecności, 
Z nieba zstępowaliście na śpiącego Jakuba, 
Gdy nastała pełnia czasów objawiono wam misteria 
Uniżenia Syna, który przyjął nasze ciało. 
 
Towarzysze Oblubieńca, usługiwaliście Jezusowi na pustyni, 
Przy grobie zwiastowaliście radość świętym niewiastom, 
Powrót owcy zagubionej jest waszym weselem, 
Nad najmniejszym z wiernych Pańskich straż pełnicie. 
 
Do Boga zanosicie świętych modlitwy, 
Swe pienia łączycie ze zgromadzeniem wiernych. 
Gdy Syn Człowieczy powróci w swej chwale, 
Wraz z wami przyjdzie, o miriady miriad.  
 
D 32 
 
Hymny o Aniołach Stróżach 
2 październik 

  
I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Stwórco wszechświata i Panie 
Przestworzy, lądów i morza, 
Ty sprawiedliwie oddajesz 
Każdemu według uczynków. 
 
2. Niegdyś skazałeś na piekło 
Zuchwałą tłuszczę demonów, 
Ludzi zaś dałeś w opiekę 
Prawdziwym orędownikom. 
 
3. Śmielej Cię przeto prosimy: 
Przysyłaj często ich do nas, 
Przez nich napełniaj nas hojnie 
Darami łaski zbawiennej. 
 
4. Niechaj przynoszą pociechę, 
Obmycie, miłość, naukę, 
Dają zachętę ku dobru 
I poskramiają szatana. 
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5. Chwało anielskich zastępów, 
Niech nasi święci Stróżowie 
Wiodą nas drogą bezpieczną 
Przed Boskie Twoje oblicze. 
 

6. Niechaj Cię wielbią, o Panie, 
Zastępy Duchów niebieskich 
Za to, że swoje bogactwa 
Aniołom dajesz i ludziom. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Śpiewajmy aniołom, wiernym stróżom ludzi, 
Których Bóg wszechmocny dał za opiekunów 
Ułomnej naturze, aby nie uległa 
Złośliwym wrogom zbawienia. 
 

2. Gdyż anioł zdradziecki, który runął w piekło, 
Słusznie pozbawiony pierwotnego blasku, 
Płonący zazdrością, chce wypędzić z nieba 
Przez Boga tam zawezwanych. 
 

3. O czujny aniele, stróżu tego kraju, 
Przybądź tutaj śpiesznie, aby strzec mieszkańców 
Przed duszy chorobą, i odwracaj od nich 
Wszelaką groźbę zamętu. 
 

4. Niech będzie na zawsze chwała Bogu w Trójcy, 
Który opatrznością świat ogarnia cały 
I rządzi na niebie, ziemi i na morzach, 
A wielki Jego majestat. Amen.  
 

D 42 
 

Hymn na święto Apostołów 
  

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Żal Apostołów ogarnął, 
Kiedy zabito ich Pana, 
Na śmierć Go bowiem okrutną 
Skazali słudzy bezbożni.  
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2. Anioł z weselem ogłosił 
Dobrą nowinę niewiastom: 
Zobaczą wkrótce Chrystusa, 
Gdy pójdą do Galilei. 
 
3. Kiedy zaś one pobiegły, 
Aby powiedzieć to uczniom, 
Ujrzawszy Pana żywego, 
Ucałowały Mu stopy. 
 
4. Wiedząc już o tym uczniowie 
Śpiesznie udali się w drogę, 
By w Galilei oglądać 
Najmilsze Pana oblicze. 
 
5. Bądź dla nas, Jezu łaskawy, 
Paschy wieczystej radością 
I odrodzonych Twą mocą 
Przyłącz do swego orszaku. 
 
6. Chryste, niech cześć będzie Tobie 
Za to, że śmierć pokonałeś 
I drogę światła i życia 
Otwarłeś przez Apostołów. Amen. 
 
II 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Chwała wam, Apostołowie, 
Na dwunastu tronach w niebie; 
Sam was Jezus przygotował 
I na krańce posłał świata. 
 
2. Z was, kamieni drogocennych, 
On uczynił fundamenty, 
Aby na nich wznieść swe Miasto, 
Gdzie Baranek jest światłością. 
 

3. Cały Kościół was wysławia, 
Zaślubiony Chrystusowi, 
Wdzięczny wam za nauczanie 
I za waszej krwi ofiarę. 
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4. Kiedy świat dobiegnie kresu, 
Odkupiciel przyjdzie w chwale; 
Otoczony waszym gronem 
Będzie sądził ludzkie czyny. 
 
5. Więc już teraz was prosimy: 
Umocnijcie nas modlitwą, 
By zasiane przez was ziarno 
Wieczny plon wydało w niebie. 
 
6. Cześć niech będzie Chrystusowi, 
Który wybrał was na posłów 
Miłosierdzia swego Ojca 
I napełnił Duchem Świętym. Amen. 
 

D 43 
 
Hymn na święto Apostołów 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Niech śpiewa niebo z radością, 
A ziemia hymnem odpowie 
I Apostołów wysławia 
Obrzędem pełnym wesela. 
 
2. O światła ziemi prawdziwe, 
Co świat osądzać będziecie, 
Pokornym sercem błagamy: 
Przyjmijcie nasze modlitwy. 
 
3. Możecie słowem otworzyć 
Lub zamknąć niebios podwoje, 
Zechciejcie nas wyswobodzić 
Z ciążących więzów przewiny. 
 
4. Rozkazom waszym podlega 
Wszelkie cierpienie i zdrowie: 
Uleczcie słabych z niemocy 
I cnotom wzrastać pomóżcie. 
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5. A kiedy Chrystus powróci, 
By sądzić ludzkie sumienia, 
Niech nas dopuści łaskawie 
Do społeczności zbawionych. 
 

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

D 51 
 

1. W męczeństwie objawia się Świętego Ducha moc!  
To ciało, które Pan im dał, w Nim będzie mogło żyć. 
 

2. Jak ziarno co zmielone jest, by naszym chlebem być,  
złączeni w jedno z Panem ich, w ofierze dani są. 
 

3. Krew Zbawcy, w której udział ich, obmywa z grzechów nas.  
Włączeni w miłość Boga są, co umiłował nas.  
 

4. Szczęśliwy ten, co darem jest, wydając ciało swe.  
Znajduje w Bogu wolność swą, na wieki żyjąc już.  
 

5. Bez Ducha ciało niczym jest i w proch obraca się.  
Przez Pana Krzyż śmierć obca jest niebiańskiej chwale ciał.  
 

6. W twych Męczennikach cierpisz Ty, lecz uwielbionyś też. 
Gdyż Kościół Twój pozdrawia w nich świętego Ducha moc.  
 

7. Przeżyje ziarno żniwa trud w powrotu Twego dzień.  
Nie będzie śmierci, bólu, łez w Królestwie Boga już.  
 

D 54 
 

Hymn na święto męczenników 
 

I 
Tekst : Prudencjusz Aureliusz (+ 405) 
 

1. Pobłogosław, męczenniku, 
Dzień radosny twego święta, 
W którym krew przelałeś mężnie, 
By otrzymać wieniec chwały; 
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2. Dzień zwycięstwa nad ciemnością 
I nad katem, i sędziami, 
Dzień spotkania z twoim Panem, 
Który niebo ci otworzył. 
 
3. O niezłomny świadku prawdy 
Przyrównany do aniołów, 
Pośród nich jaśniejesz w szacie, 
Którą własną krwią spłukałeś. 
 
4. Kiedy stoisz przed Chrystusem, 
Chciej za nami orędować; 
Niech od grzechów uwolnieni 
Dostąpimy miłosierdzia. 
 
5. Bogu w Trójcy Jedynemu 
Cześć, majestat i podzięka 
Za to, że wywyższył ciebie 
I obdarzył wieczną chwałą. Amen. 
 
II 
 
1. Pobłogosław, męczennico, 
Dzień radosny twego święta, 
W którym krew przelałaś mężnie, 
By otrzymać wieniec chwały; 
 
2. Dzień zwycięstwa nad ciemnością 
I nad katem, i sędziami, 
Dzień spotkania z twoim Panem, 
Który niebo ci otworzył. 
 
3. O niezłomna wśród katuszy, 
Przyrównana do aniołów, 
Pośród nich jaśniejesz w szacie, 
Którą własną krwią spłukałaś. 
 
4. Kiedy stoisz przed Chrystusem, 
Chciej za nami orędować; 
Niech od grzechów uwolnieni 
Dostąpimy miłosierdzia. 
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5. Bogu, w Trójcy Jedynemu 
Cześć, majestat i podzięka 
Za to, że wywyższył ciebie 
I obdarzył wieczną chwałą. Amen. 
 
III  
Tekst: Liturgia Godzin 

  
1. Śpiewajmy hymny triumfu 
I sławmy dzisiaj z radością 
Zwycięstwo Bożych wyznawców 
Nad lękiem, bólem i śmiercią. 
 
2. Jak Chrystus hańbą okryci, 
Samotni wobec cierpienia, 
Odważnie znieśli męczeństwo, 
Bo uwierzyli miłości. 
 
3. Odchodząc z ziemi w udręce, 
Wyznali mężnie przed światem, 
Że Bóg jest dobrem najwyższym 
I On im życie przywróci. 
 
4. A teraz patrzą w oblicze 
Swojego Mistrza i Zbawcy, 
Gdyż On im bramę otworzył 
Królestwa wiecznej światłości. 
 
5. Niech męka sług Ewangelii 
Umocni wiarę Kościoła, 
A nam wyjedna obmycie 
W ożywczej krwi Barankowej. 
 
6. Wielbimy Ciebie, Wszechmocny, 
Za świadków Twojej wielkości; 
Majestat, cześć i podzięka 
Niech będzie Trójcy Najświętszej. Amen.  
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D 55 
 

Hymn na święto męczenników 
Tłum tekstu: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 
 

Waleczni i błogosławieni męczennicy, 
Wybrani przez Boga Najwyższego, 
Aby cześć oddać pięknym świadectwem 
Panu, Umiłowanemu, Jezusowi Chrystusowi. 
My, którzy Go uwielbiamy i wysławiamy 
Z was czerpiemy moc budowania Kościoła. 
 

Waleczni i błogosławieni męczennicy, 
Doświadczeni jak złoto w ognistym tyglu, 
Przywdzialiście Bożą zbroję, 
Głowę szatana zmiażdżyliście, 
Otrzymaliście niewiędnący wieniec chwały, 
Diadem jaśniejący purpurą krwi waszej. 
 

Błogosławieni męczennicy, zwycięstwem waszym 
Zasłużyliście na mieszkanie w niebie, 
Zostaliście przyjęci w przybytkach Pokoju. 
W nagrodę za złożone świadectwo 
Stoicie po prawicy Chrystusa, 
Błogosławiąc Boga Ojca i Syna Jego, Pana naszego. 
 

Wraz z wami wyznajemy, 
Że jeden i ten sam Duch działa nieustannie, 
A także Ojciec, Bóg Wszechmogący 
I Syn Jego, Jezus Chrystus, nasz Pan, 
Do którego należą chwała i potęga 
Na wieki wieków. Amen. 
 

D 61 
 

Hymny o świętych mnichach i mniszkach 
Tłum tekstu : Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 
 

I 
 

Oto stoisz u drzwi i kołaczesz, 
Wejdziesz do tego, który Ci otworzy, 
Wieczerzał z nim będziesz, a on z Tobą. 
Chwała Tobie, który wyprowadzasz nas na pustynię, by mówić do naszego serca! 
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Kto spragniony, do Ciebie przychodzi,  
z boku Twojego płyną zdroje wody żywej, 
ze skały na pustyni wyprowadzasz źródło. 
Chwała Tobie, który serca kamienne zamieniasz w serca z ciała! 
 

Kto Cię miłuje, przestrzega Twego słowa, 
Ojciec Twój umiłuje go i do niego przyjdziecie, 
W nim trwać będziecie, a on w Was. 
Chwała Tobie, który na Gody wieczne zapraszasz! 
 

Kto miłuje swych braci, poznał Ciebie, 
A Ty, Bóg Święty, z nim przebywasz. 
O Mistrzu, który stałeś się sługą swych uczniów, 
Chwała Tobie, Boże z nami, na wieki wieków! 
 

II 
 

Błogosławiony jesteś, bo czysty, ustrzegłeś się od świata, 
Z Bogiem nieustannie rozprawiałeś, 
Tyś Nań spoglądał, a On na ciebie, 
Miłując Go, byłeś miłowany. 
 

Światłością się stałeś, 
Oświecony światłem niezrównanym, 
Ubogim będąc, chwałąś otoczony, 
Obcym będąc, nazwanyś przyjacielem. 
 

O tajemnico nowa i niewymowna, 
Ubogi swym niezmiernym bogactwem, 
Żebrakiem będąc, posiadłeś bogactwo nieskończone, 
To, czego szukałeś, w obfitości miałeś. 
 

Dzień i noc wołałeś do Pana : 
„spragniony jestem Wody Twej żywej, 
jakże posiąść, co jest już we mnie 
a co nie z tego świata, bo ukryte ludzkim oczom?” 
 

Błogosławiony niech będzie Ojciec, wsławiony w świętych swoich, 
Uwielbiony niech będzie Syn, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, 
Wysławiony Duch Święty, dar Ojca przez Syna, 
Trójca Jedyna i Święta na wieki wieków. Amen. 
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D 63 
 

Hymny o dziewicach 
  

I  
Hymn nieszporów 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie, 
Więc wstań, dziewico, i biegnij z radością, 
By spotkać Pana, bo idzie przez gaje 
Rozkwitłych winnic. 
 

2. Spokojny wieczór zapada nad ziemią, 
A wzgórza pachną kadzidłem i mirrą, 
I słyszysz wreszcie wezwanie na gody 
W krainie światła. 
 

3. Gdy śmierć się zbliży, rozpoznasz oblicze 
Twojego Mistrza, którego szukałaś; 
Pójdziecie razem przez łąki wieczności 
Do domu Ojca. 
 
4. Niech będzie chwała Synowi Dziewicy 
I Jego Ojcu z Płomieniem miłości; 
Niech Boga w Trójcy wysławia z weselem 
Człowiecze serce. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

Trzymając lampę płonącą 
na gody weszłaś, dziewico, 
by Chrystus, Król wiecznej chwały, 
poślubił Ciebie na zawsze. 
 

Już jedno z Panem stanowisz 
i tobą cieszy się niebo, 
bo zasłużyłaś przez czystość, 
by Oblubieniec Cię wybrał. 
 

A teraz ukaż nam drogę,  
modlitwą broń nas od złego 
i pomóż mężnie odpierać 
przebiegłe ciosy szatana.  
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Maryja, Matka Jezusa, 
dziewiczej przykład miłości, 
niech się przyczynia za nami 
i ulży doli wygnańców. 
 
Niech Bogu w Trójcy Jednemu 
na wieki będzie podzięka 
za serca wierne i czyste, 
żyjące tylko dla Niego. Amen. 
 
D 72 
 
Hymn o wyznawcy 
Tł. tekstu: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 

 
Dla ludu Twego, Panie Jezu, święty Twój powstał jak ogień, 
Płonął miłością dla zbawienia ludzi, 
Dzień i noc wsłuchiwał się w Twe Słowo, 
Na jego obliczu Twa światłość zajaśniała. 
 
Jego wspomnienie wonią kadzidła dla tych, co go miłują, 
Jego pamięć jak melodia wdzięczna godowej uczty, 
Nieustannie trwał z sercem zwróconym ku Tobie, 
Wybrałeś go, by czuwał nad wypełnieniem Twego słowa. 
 
Przyozdobiłeś go wspaniale darami Twego Ducha, 
Jak gwiazdę poranną wśród obłoków, 
Jak drzewo oliwne owocami płodne, 
Pośrodku swego domu, w braterskiej wspólnocie. 
 
Umiłował piękno Twego domu, 
Stróżem był wiernym winnicy Twojej, 
Nad Twą owczarnią czuwał weselem przepełniony, 
A Tyś uczynił go żywym kamieniem Twej świątyni. 
 
Chwała Ojcu, który dał nam Słowo, 
Chwała Synowi Jedynemu, który jest naszą skałą i schronieniem, 
Chwała Duchowi, który napełnia serca swych świętych, 
Trójco błogosławiona, odpocznienie wybranych, chwała Tobie. 
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D 81 
 
Hymn o świętych mężczyznach 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
Jak gwiazda poranna jaśnieje 
wspomnienie człowieka świętego, 
któregoś uczynił, o Chryste, 
filarem Twojego Kościoła. 
 
Gdy poszedł za Tobą z radością 
i wszystko opuścił dla Ciebie, 
nazwałeś go nowym imieniem 
wyrytym na białym kamyku. 
 
Odziałeś go szatą zbawienia 
za wierność pierwotnej miłości 
i dałeś spożywać owoce 
rosnące na drzewie żywota. 
 
Przez niego wskazałeś nam drogę 
wiodącą do Twego królestwa 
i grzesznych natchnąłeś nadzieją, 
że Ty się zmiłujesz nad nimi. 
 
Z pokorą wielbimy Cię, Panie, 
bo sam jesteś pełnią świętości 
i z Ojcem, i Duchem królujesz 
na tronie swej chwały odwiecznej. Amen. 
 
Hymn o świętych kobietach 
Tekst: Franciszek Reuss (+ 1924)  

  
1. Uczcijmy hymnem służebnicę Pana, 
Która swą cnotą w pełni dorównała 
Mądrej niewieście, wielce wysławianej 
Na kartach Pisma. 
 
2. Przez żywą wiarę, miłość i nadzieję 
Była poddana woli swego Boga, 
Czyniąc zaś dobro stała się pomocą 
Dla wielu ludzi. 
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3. Niech jej zasługi wzruszą Ciebie, Jezu, 
Przebacz nam grzechy, okaż miłosierdzie, 
Byśmy Cię mogli wielbić czystym sercem 
Przez całe życie. 
 
4. Niech będzie chwała teraz i na wieki 
Ojcu i Tobie, Zbawicielu świata, 
Z Duchem Najświętszym, który swoim tchnieniem 
Ożywia wszystko. Amen. 
 
D 82 
 
Hymn o świętych mężczyznach 
Tekst: Liturgia Godzin 

  
1. Błogosławiony ubogi w duchu, 
Bo już posiada królestwo niebios; 
Błogosławiony, co swymi łzami 
Zasłużył sobie na pocieszenie. 
 
2. Błogosławiony pokorny człowiek, 
Którego dusza szukała ciszy; 
Błogosławiony, co walczył mężnie 
O sprawiedliwość, bo ją otrzymał. 
 
3. Błogosławiony służący braciom 
Przez czułą dobroć i miłosierdzie; 
Błogosławiony czystego serca, 
Albowiem teraz ogląda Boga. 
 
4. Błogosławiony szerzący pokój, 
Bo synem Bożym nazwany został; 
Błogosławiony prześladowany 
Za swoją wiarę i miłość Pana. 
 
5. Błogosławiony Twój uczeń, Jezu, 
Którego pamięć sławimy dzisiaj; 
Jego modlitwa niech nam pomoże 
Wypełniać wolę naszego Ojca. 
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6. Błogosławieństwo i cześć na wieki 
Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem; 
Błogosławiona Najświętsza Trójca, 
Przeczyste źródło doskonałości. Amen. 
 
Hymn o świętych kobietach 
Tekst na podstawie Iz 60,61,62 

 
Powstań, świeć, bo oto twa światłość 
i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 
Uczynię cię wiekuistą chlubą, 
Rozradowaniem wszystkich pokoleń. 
 
Już słońca w dzień mieć nie będziesz za światło, 
Ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, 
Lecz Pan ci będzie wieczną światłością 
I Bóg twój twoją ozdobą. 
 
Ogromnie weselę się w Panu, 
Dusza moja raduje się w Bogu moim, 
Bo mnie przyodział szatą zbawienia, 
Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. 
 
Jak oblubieńca, który wkłada zawój, 
Jak oblubienicę strojną  w swe klejnoty. 
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pańskich, 
Królewskim diademem w dłoni twego Boga. 
 
Nazwą cię „moje w niej upodobanie”, 
Albowiem spdobałaś się Panu. 
I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, 
Tak Bóg twój tobą się rozraduje. 
 

D 83 
 

Hymn o świętych 
Tekst: Symeon Nowy Teolog 
Przekład: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 
 

1. Chryste, Tyś Królestwem niebios, ziemią cichym obiecaną, 
Tyś jest Rajem sprawiedliwych, stołem ludziom zastawionym, 
Tyś jest Życia Chlebem, świętych Lampą niegasnącą, 
Tyś radością i wytchnieniem, Tyś rozkoszą, chwałą.  
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2. Łaska Twa, mój Boże, zajaśnieje jako słońce, 
łaska Ducha świętości w świętych Twoich wszystkich. 
Pośród nich jaśniejesz, niedostępna Światłości, 
światłość sercom udzielając wedle miary wiary i miłości. 
 

3. O przedziwny, niezrównany darze Twej dobroci: 
schronienie serc prawych przed Obliczem Twoim. 
Boże niezmierny, którego wszechświat ogarnąć nie może, 
zamieszkać przychodzisz w tych, co godni Twej łaski. 
 

4. Wierni wszyscy w pełni wejdą w posiadanie 
wielkiego Króla, Królestwa i wszelkich dóbr Nieba. 
Wszyscy zajaśnieją, jak zajaśniał Bóg mój w swoim zmartwychwstaniu, 
Bardziej niż słońce promienne dostępne naszym oczom. 
 

5. Stojąc w obliczu Tego, który okrył ich chwałą, 
święci zachwycą się Bożym pięknem. 
W nieustannym pomnażaniu się Jego blasku 
Nieogarniony nigdy nie pozwala pojąć się cały. 
 

6. Otoczeni blaskiem Bożej chwały 
cieszą się święci pewnością niezłomną, 
iż chwała Jego końca nigdy mieć nie będzie. 
Błogosławiony niech będzie Ten, którego chwała na wieki. Amen. 
 

D 84 
 

Hymn o świętych 
Tekst na podstawie słów św. Symeona Nowego Teologa 
Przekład: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 
 

W miłosierdziu Twoim, Przyjacielu ludzi, znalazłem schronienie. 
W ufności, darmo udzielasz mi zbawienia, 
Litość masz nade mną, jak ongiś nad jawnogrzesznicą 
I nad synem marnotrawnym, gdy rzekł : „zgrzeszyłem”. 
 

Mocny tą wiarą biegnę, mocny ufnością przychodzę, 
Mocny nadzieją zbliżam się do Ciebie, 
Pragnienie ujrzenia Ciebie, Mistrzu, rani moje serce, 
Uczyń mnie wolnym i daj miejsce w światłości Twojej. 
 

Piękno Twe niedostępne, blask niezrównany, 
Chwała Twoja niedościgniona. 
Któż zdoła Cię pojąć, mój Boże? 
Czyjeż oko dojrzy Tego, który jest wszystkim?  
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Postrzegam Cię jak słońce, widzę jak gwiazdę, 
Noszę w sercu jak perłę, 
Patrzę na Cię jak na światło w lampie płonące. 
Uwielbiam Ciebie, radości niewymowna i zbawienie wszystkich. 
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Trójco Święta, radości nieskończona, 
Szczęście niewymowne, Źródło Życia, 
Tobie uwielbienie i chwała na wieki bez końca. Amen. 
 

E 9 
 
Chrystus, Pan nasz ukaże się pośród nas.  
Ten który jest, który był, który przychodzi,  
Bóg pośród nas wznosi Swój Przybytek. 
 
1. Zabrzmiało Słowo, które przynosi pokój, 
zapowiedziane zbawienie jest pośród nas. 
Niech gniewy i spory znikną z naszych serc,  
aby miłość Chrystusa w nich zamieszkała. 
 
2. Wszyscy słudzy Pańscy,' błogosławcie Pana,  
z mieszkańcami niebios' wysławiajcie Jego świętość i chwałę.  
Ludu kapłański, ludu królewski,' zgromadzenie świętych,  
wraz ze świętymi uwielbiaj Chrystusa,' który pośród nas zamieszkał. 
 
3. Oczy nasze wznosimy ku Tobie, Chryste,' i błagamy Ciebie,  
nie zważaj na grzechy nasze,' lecz w swej miłości zmiłuj się nad nami.  
Z Aniołami błogosławimy Ciebie,  
ze Świętymi oddajemy Ci chwałę! 
 

E 32 
 
Oto misterium, gdzie Pan ofiaruje się wśród nas.  
Zostawmy wszystkie troski świata  
i wyjdźmy na spotkanie Pana.  
Wraz z niebios świętymi i Potęgami  
śpiewajmy po trzykroć świętemu Panu! 
 
1. Przyjmiemy Króla wszechświata' Umiłowanego Oblubieńca Kościoła,  
który zbliża się ku nam w orszaku radości nieba.  
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2. Niech Bóg, nasz Pan wspomni na nas w swoim Królestwie,  
w każdym czasie teraz i zawsze,' i na wieki wieków. 
 
3. Wzywajmy miłosierdzia Pana,' abyśmy odziani Jego Duchem zostali oczyszczeni,  
abyśmy stali przed Jego obliczem wokół ołtarza. 
 
4. To Ty, o Chryste, ofiarujesz przez nasze ręce,' to Tyś jest ofiarowany i dzielony 
dla zbawienia wszystkich,  
wraz z Twoim Ojcem i Duchem Najświętszym' chwałę Ci oddajemy teraz i zawsze. 
 
E 271 
 
Niczym cherubinowie Ciebie sławimy i w tajemnicy tej ich przedstawiamy, i wraz z 
nimi trójświętą pieśń śpiewamy Ożywiającej Trójcy, Życiodajnej Trójcy. Porzućmy, 
Porzućmy teraz wszelką życia troskę, wszelkie troski ziemskie, aby otrzymać Króla 
wszechrzeczy, niewidzialnie prowadzonego przez Aniołów potęgi. Alleluja, Alleluja, 
Alleluja. 
 
E 300 
 
Bóg tak ukochał świat, że Syna dał, abyśmy mieli życie. 
 
1. Któż nas odłączy od miłości Pana? 
Bóg własnego Syna nie oszczędził wydając Go za nas. 
Oto Pan daje nam dzisiaj Ciało i Krew Swoją, 
gdyż Jego miłość jest silniejsza od śmierci. 
 
2. Któż nas odłączy od miłości Pana? 
To Bóg usprawiedliwia,' któż mógłby nas potępić? 
Spożywajmy ten sam Chleb,' pijmy z jednego Kielicha, 
który nas łączy w jedno ciało na życie wieczne. 
 
3. Któż nas odłączy od miłości Pana? 
Chrystus, który za nas umarł, zmartwychwstał! 
Chleb, który łamiemy, jest Paschą Boga, 
Ten, który nas ukochał,' daje nam udział w swoim zwycięstwie. 
 
4. Któż nas odłączy od miłości Pana? 
Jak niewinnego baranka' na śmierć Go zaprowadzono. 
Jego Ciało jest naszą mocą w trwodze i nieszczęściu, 
Jego Krew jest naszym życiem, ' jeśli trzeba umrzeć za Niego!  
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5. Któż nas odłączy od miłości Pana? 
Wyniesiony w chwale stawia się za nami. 
Jego Ciało jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba 
I całe stworzenie oczekuje objawienia się synów Boga! 
 

E 301 
 

Daj nam dzisiaj Panie chleba życia. 
 

1. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
święć się Imię Twoje. 
W Ciele Twego Chrystusa' wsławiłeś Twoje Imię. 
Obyśmy, przyjmując Jego Ciało' stali się świętymi jak Tyś jest Święty! 
 

2. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
przyjdź Królestwo Twoje,. 
Bo Królestwo Twoje nie jest z tego świata, 
lecz Ciało Jezusa daje nam przedsmak nowego świata. 
 

3. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 
Niech pokarmem naszym będzie pełnić Twoją wolę, 
i obyśmy żyli Chrystusem' Słowem odwiecznym, które wyszło od Boga. 
 

4. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj! 
Tak bardzo umiłowałeś świat', najlepszy Ojcze, 
że dałeś mu swojego Syna', by był naszym zbawieniem. 
 

5. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
przebacz nam nasze winy! 
Syn Twój, Baranek Boży' poniósł nasze grzechy, 
błogosławieni wezwani na ucztę Baranka! 
 

6. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
daj nam przebaczyć naszym winowajcom! 
Ty nam przebaczyłeś w śmierci Twego Syna, 
powiedz tylko słowo,' a będziemy uzdrowieni! 
 

7. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie! 
Jezus walczył za nas z pokusą na pustyni, 
a Jego Ciało wydane, ' uwalnia nas od wszelkiej pokusy.  
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8. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
tylko Ty wybawiasz nas od złego! 
Przez Krew Twego Syna,'  oddaliłeś od nas zagniewanie, 
a przez Jego zmartwychwstałe Ciało' śmierć dla nas zwyciężyłeś. 
 

E 302 
 

Ty nas prowadzisz Panie, ku tej nowej ziemi opływającej w mleko i miód: i 
swoją krwią od śmierci nas ocalasz. 
 

1. Gdy zamieszkacie na ziemi', którą Pan wam oddał w posiadanie;  
ofiarujecie mu pierwociny z płodów ziemi' i tak Mu powiecie: 
 

2. Będziecie spożywać w obecności Pana', w miejscu, które On wybrał, aby was 
zgromadzić;  
rozradujecie się przed Jego obliczem' i wielbić będziecie Jego Imię wołając: 
 

E 303 
 

Panie składamy Ci świętą ofiarę. Chleb ten niech stanie się Ciałem Twym, 
wino to niech stanie się Twoją Krwią, na przebaczenie grzechów. 
 

1. Jeśli przychodzisz do ołtarza dar Twój złożyć,  
nie będąc pojednanym z twoim bratem,  
zostaw swój dar' i idź się z nim pojednać. 
 

2. Przez swoje Przymierze' Bóg nas darzy Życiem i Pokojem.  
Imię Jego jest wielkie pośród wszystkich narodów:  
niech nasze ręce składają ofiarę', która jest Mu miła! 
 
E 304 
 

Ubodzy spożywać będą u stołu Pana. 
Pokarmem będzie ich. On sam będzie im służył. 
 

1. Pan jest moim Pasterzem, 
niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć 
na zielonych pastwiskach. 
 

2. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po ścieżkach zbawienia 
przez wzgląd na swą chwałę.  
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3. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska 
są moją pociechą. 
 

4. Stół dla mnie zastawiasz 
na oczach mych wrogów 
namaszczasz mi głowę olejkiem, 
kielich mój pełny po brzegi. 
 

5. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 
przez wszystkie dni mego życia 

I zamieszkam w domu Pana 
po najdłuższe czasy. 
 

E 305 
 

Mądrość stół zastawiła obficie i na ucztę zaprasza swój lud: Przybądźcie na 
ucztę Syna Człowieczego, spożywać i pić Paschę Bo. 
 

1. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 
Jego chwałą będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, 
niech słyszą to pokorni' i niech się weselą. 
 

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

3. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.  
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, 
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 
 

4. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,  
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,  
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 
 

5. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, 
gdyż bogobojni nie zaznają biedy. 
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, 
szukającym Pana' niczego nie zabraknie.  
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6. Zbliżcie się synowie, posłuchajcie co mówię,  
będę was uczył bojaźni Pańskiej. 
Kim jest ten człowiek, który życia pożąda 
i długich dni pragnie' by się nimi cieszyć? 
 

7. Powściągnij swój język od złego,  
a wargi swoje od kłamstwa. 
Od zła się odwróć, czyń, co dobre, 
szukaj pokoju i dąż do niego. 
 

8. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, 
uszy Jego otwarte na ich wołanie. 
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, 
by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
 

9. Pan słyszy wołających o pomoc 
i ratuje ich od wszelkiej udręki. 
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, 
ocala upadłych na duchu. 
 

10. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,  
ale Pan go ze wszystkich wybawi. 
On czuwa nas każdą jego kością 
i żadna z nich nie zostanie złamana. 
 

11. Zło sprowadza śmierć na grzesznika, 
wrogów sprawiedliwego spotka kara. 
Pan odkupi dusze sług swoich, 
nie zazna kary, ' kto się doń ucieka. 
  

E 306 
 

Ty, który gasisz pragnienie nasze, żyjący Boże, 
upajasz nas Swoją Krwią, Tobie cześć! 
 

1. Jak łania pragnie wody ze strumieni,  
tak dusza moja pragnie Ciebie Boże.  
Dusza moja Boga pragnie, Boga Żywego,  
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? 

 

2. Łzy są moim chlebem  
we dnie i w nocy. 
Tymczasem pytają mnie każdego dnia:  
„Gdzie jest twój Bóg?”  
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3. Rozpływa się we mnie moja dusza, 
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem  
do Bożego domu w świątecznym orszaku,  
wśród głosów radości i chwały. 
 

4. Czemu zgnębiona jesteś duszo moja  
i czemu trwożysz się we mnie?  
Ufaj Bogu', bo jeszcze wysławiać Go będę,  
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem. 
 

5. A we mnie samym dusza przygnębiona, 
przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i Hermonu i góry Misar.  
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów.  
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. 
 

6. Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski,  
a w nocy będę Mu śpiewał' i sławił Boga mego życia.  
Mówię do Boga: Opoko moja  
czemu zapominasz o mnie?  
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? 

 

7. Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy,  
gdy cały dzień mówią do mnie: „Gdzie jest Twój Bóg?”  
Czemu zgnębiona jesteś duszo moja' i czemu trwożysz się we mnie?  
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę:  
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem! 
 

8. Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy  
przeciw ludowi nie znającemu litości. 
Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego.  
Ty, Boże, jesteś ucieczką moją', dlaczego mnie odrzuciłeś?  
Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga? 

 

9. Ześlij światłość i wierność swoją', niech one mnie wiodą,  
niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą' i do Twych przybytków.  
I przystąpię do ołtarza Bożego,  
do Boga, który jest moim weselem i radością.  
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni Boże, mój Boże! 
 

10. Czemu zgnębiona jesteś duszo moja  
i czemu trwożysz się we mnie?  
Ufaj Bogu,  
bo jeszcze wysławiać Go będę:  
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!  



50 

E 307 
 
Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. 
Błogosławieni zaproszeni na ucztę Baranka! 
 
1. Boże, mój Boże, szukam Ciebie  
i pragnie Ciebie moja dusza.  
Ciało moje tęskni za Tobą,  
jak zeschła ziemia' łaknąca wody. 
 
2. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,  
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.  
Twoja łaska jest cenniejsza od życia,  
więc sławić Cię będą moje wargi. 
 
3. Będę Cię wielbił przez całe me życie  
i wzniosę ręce w Imię Twoje.  
Moja dusza syci się obficie,  
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 
 

4. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu  
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań. 
Bo stałeś się dla mnie pomocą' i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:  
„Do Ciebie lgnie moja dusza', prawica Twoja mnie wspiera”. 
 

5. A ci, co szukają zguby mej duszy', niech zejdą w głębiny ziemi.  
Niech będą wydani pod miecze, niech staną się łupem szakali.  
A król niech się rozweseli w Bogu' niech chlubi się każdy, kto nań przysięga,  
niech się zamkną usta mówiących kłamliwie. 
 

E 308 
 

Chwała Ci Chryste, Zbawco! Ty nas zapraszasz do stołu, gdzie nas nasycasz. 
 

1. Radośnie śpiewajcie Bogu naszej mocy,  
wykrzykujcie Bogu Jakuba!  
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie,  
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. 
 

2. Radośnie śpiewajcie Panu, naszej mocy,  
wykrzykujcie Bogu Jakuba!  
Zadmijcie w róg w czas nowiu,  
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.  
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3. Bo tak ustanowiono w Izraelu  
przykazania Boga Jakuba.  
Ustanowił to prawo dla Józefa,  
gdy wyruszał z ziemi egipskiej. 
 

4. Słyszę słowa nieznane.  
„Uwolniłem od brzemienia twoje barki,  
twoje ręce porzuciły kosze.  
Wołałeś w ucisku', a Ja cię ocaliłem.” 
 

5. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,  
doświadczyłem przy wodach Meriba.  
Słuchaj, mój ludu', chcę cię napomnieć;  
obyś mnie posłuchał Izraelu! 
 

6. Nie będziesz miał obcego boga,  
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.  
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,  
szeroko otwórz usta', abym je napełnił. 
 

7. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu,  
Izrael nie był Mi posłuszny.  
Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom,  
niech postępują według swych zamysłów. 
 

8. Gdyby mój lud Mnie posłuchał,  
a Izrael kroczył moimi drogami,  
natychmiast bym zgniótł ich wrogów,  
i obrócił rękę na ich przeciwników. 
 

9. Skłonili by się przed Panem jego nieprzyjaciele,  
a przerażenie ich trwałoby na wieki.  
A lud mój bym karmił wyborną pszenicą  
i sycił miodem z opoki. 
 

E 309 
 

Chrystus do Swego stołu nas zaprasza. 
Święte, Boże Królestwo jest już pośród was. 
 

1. Błogosław duszo moja Pana  
i wszystko, co jest we mnie, święte Imię Jego.  
Błogosław duszo moja Pana  
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.  
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2. On odpuszcza wszystkie twoje winy' i leczy wszystkie choroby.  
On twoje życie ratuje od zguby', obdarza cię łaską i zmiłowaniem.  
On twoje życie dobrem nasyca,  
jak pióra orła twa młodość się odradza. 
 

3. Dzieła Pana są sprawiedliwe,  
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.  
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,  
swoje dzieła synom Izraela. 
 

4. Miłościwy jest Pan i łaskawy', nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.  
Nie zapamiętuje się w sporze', nie płonie gniewem na wieki.  
Nie postępuje z nami według naszych grzechów,  
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
 

5. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,  
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcieli.  
Jak odległy jest wschód od zachodu,  
tak daleko odsuwa od nas nasze winy. 
 

6. Jak ojciec lituje się nad dziećmi,  
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.  
Wie On z czegośmy powstali,  
pamięta, że jesteśmy prochem. 
 

7. Dni człowieka są jak trawa,  
kwitnie on jak kwiat na łące.  
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika,  
i wszelki ślad po nim zaginie. 
 

8. Łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców,  
a jego sprawiedliwość nad ich potomstwem.  
Nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza,  
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. 
 

9. Pan utwierdził swój tron na niebiosach,  
a Jego panowanie wszechświat obejmuje.  
Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie,  
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy', aby słuchano słów Jego. 
 

10. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy  
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.  
Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła', na każdym miejscu Jego panowania, 
błogosław duszo moja Pana!  
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E 311 
 
Wszyscy, co przyjmujecie Ciało i Krew Pana, celebrujcie w radości Paschę 
wieczystą. 
 
1. On dał im chleb niebiański  
i człowiek spożywał chleb aniołów.  
Przyjęliśmy chleb błogosławieństwa,  
niepokalane Ciało Chrystusa Zbawiciela. 
 
2. On dał im wino nieśmiertelności  
i człowiek pił napój zbawienia.  
Zakosztowaliśmy z kielicha błogosławieństwa,  
drogocennej Krwi Chrystusa Zbawiciela. 
 
3. Błogosławcie Pana, który uczynił wielkie rzeczy!  
Chwalcie Pana wszystkie narody!  
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu,  
wy, którzyście spożyli Ciało i Krew Chrystusa Zbawiciela. 
 
4. Dzięki Ci składamy, o Chryste nasz Boże,  
zachciałeś dać nam udział w Ciele Twoim i Krwi.  
Zdobyłeś nasze serca przychodząc nas nawiedzić,  
dlatego razem z aniołami' wielbimy Twe zwycięstwo nad śmiercią. 
 
5. Głosimy, Panie, Twoją śmierć,  
wysławiamy, o Chryste, chwalebne Twoje zmartwychwstanie.  
Uznałeś nad godnymi udziału w uczcie', mistycznej i niewysłowionej  
i z radością uczestniczymy w Twych duchowych darach. 
 
6. Słowo, które jest w łonie Ojca,  
dziś objawiło się na Krzyżu,  
Chrystus chciał być złożony w ziemi', jak zwykły śmiertelnik,  
lecz trzeciego dnia zmartwychwstał' i udzielił nam daru swego wielkiego 
miłosierdzia. 
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E 313 
 
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja. 
 
1. Panie, dzięki Twej łasce jesteśmy zbawieni, 
przez wiarę, którą nam dałeś. 
Z Tobą na wieki żyć będziemy, 
z Tobą królować będziemy w niebie. 
  
2. Zostałeś posłany’ umiłowany Synu Ojca, 
aby świat zbawić mocą Krzyża. 
Każdy, kto w Ciebie wierzy, nie zginie, 
ale odziedziczy Życie wieczne. 
 
3. Panie, wszystko straciłem dla Imienia Twego,  
abyś mnie uznał za swego przyjaciela, 
i obdarzył sprawiedliwością, której sobie dać nie mogę, 
a którą od Ciebie przez wiarę otrzymuję. 
 
4. Pragnę Ciebie poznać, Jezu, mój Zbawicielu, 
i doświadczyć mocy Twego Zmartwychwstania; 
Pragnę uczestniczyć w cierpieniach Twojej Męki, 
by upodobnić się do Ciebie w Misterium Twej śmierci. 
 
5. Biegnę ku Tobie, Panie, aby Cię pochwycić,  
bo sam zostałem pochwycony łaska Twego przebaczenia. 
Zapominając o tym. co za mną i wytężając siły ku temu, co przede mną 
biegnę, aby otrzymać wieniec zwycięstwa Twej miłości. 
 
6. Gdy byłem jeszcze Twym wrogiem, umarłeś za mnie, 
aby mnie pojednać z Bogiem, moim Ojcem. 
Chlubię się już nadzieją Twojej chwały, 
bo Twoja miłość została rozlana w sercach wszystkich. 
 
E 314 
 

Nie oddalaj ode mnie Twej pomocy, o Panie! Weź mnie w obronę. 
 

1. Oto mój sługa, w którym upodobałem sobie,  
wybrany mój, na którym Duch mój spoczywa,  
aby przyniósł narodom zbawienie.  
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2. On mnie woła,' nie podnosi głosu,  
trzciny nadłamanej nie złamie,  
nie zgasi knotka o nikłym płomyku. 
 
3. Pan wezwał mnie już z łona mej matki,  
ostrym mieczem uczynił me usta,  
w cieniu swej ręki mnie ukrył. 
 
4. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną  
i rzekł do mnie: „tyś jest sługą moim,  
nad tobą zajaśnieje cała moja Chwała”. 
 
5. Ja zaś mówiłem: „Próżno się trudziłem  
i na nic zużyłem moje siły.”  
Lecz moje Prawo jest u Pana. 
 
6. Pan mnie obdarzył językiem wymownym,  
bym umiał pocieszyć strudzonego.  
Pan Bóg otworzył mi ucho. 
 
7. Podałem grzbiet mój bijącym,  
a ja się nie oparłem, bo Pan mnie wspomaga.  
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 
 
8. Moją twarz jak głaz uczyniłem,  
dlatego jestem nieczuły na obelgi  
i wiem, że wstydu nie doznam. 
 

E 315 
 
To moje Ciało wydane, To moja Krew przelana. Czyńcie to na moją 
pamiątkę. 
 

1. Ja Pan i twój Bóg,' życie moje dałem za Ciebie, 
Jam jest Zmartwychwstanie i Życie. 
Tego, kto żyje i wierzy we Mnie 

wskrzesze w dniu ostatecznym.  
 

2. Ja Pan i twój Bóg,' karmię Cię Chlebem Życia,  
Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił. 
Jak mnie posłał żyjący Ojciec 

Tak i Ja daję życie tym, którzy Mnie wierzą.  
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3. Ja Pan i twój Bóg,' Krew moją przelałem za Ciebie. 
Jam jest dobry pasterz,' który swe życie daje za owce. 
Nikt mi go nie zabiera,' lecz ja sam je oddaję, 
aby nastała jedna owczarnia' i jeden Pasterz.  
 

4. Ja Pan i twój Bóg,' Krew moją przelałem za Ciebie. 
Krew Nowego i Wiecznego Przymierza. 
Krew ta za wielu została wylana, 
na odpuszczenie grzechów. 
 

5. Ja Pan i twój Bóg,' wywiodłem Cię z domu niewoli. 
Jak niewinny baranek' ku Krzyżowi idę. 
Odwagi! Jam śmierć zwyciężył, 
a moja Krew' ochroni odrzwia waszych serc. 
 

6. Ja Pan i twój Bóg,' prowadzę Cię przez morskie głębiny, 
Mą Paschą otwieram przed Tobą drogę wolności. 
Oto na pustynię cię prowadzę' by mówić do twego serca. 
W ciele moim ci objawię bezmiar mej miłości.  
 

7. Ja Pan i twój Bóg,' powierzam ci nowe Prawo,  
„Wy będziecie moim Ciałem, ' a Ja waszym Bogiem.” 
Miłujcie się wzajemnie,' jak Ja was umiłowałem, 
a poznacie słodycz mego Zbawienia. 
 

8. Ja Pan i twój Bóg,' daję ci w posiadanie ziemię' mlekiem i miodem płynącą, 
na żyznej ziemi wyznaczyłem twoje dziedzictwo. 
W moim Ciele Zmartwychwstałym' znajdziesz odpocznienie, 
w radości pić będziesz' ze źródła twego Zbawiciela. 
 

9. Ja Pan i twój Bóg,' dałem płynąć z mego otwartego boku, 
Wodzie i Krwi, ' co życie dają światu. 
Jeśli ktoś jest spragniony, ' niech przyjdzie i pije! 
Z mego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. 
 

E 317  
 

Oto Ciało wydane za nas: Ciało zmartwychwstałego Chrystusa! 
Zmartwychwstania zadatek. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 
 

1. Przedwieczny Syn', który przebywał w łonie Ojca,  
przyjął ciało w łonie Dziewicy Maryi:  
Ten, który został złożony w łonie ziemi,  
stał się Chlebem Życia' w ciele Kościoła.  
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2. Słowo Życia' objawiło się w naszym śmiertelnym ciele  
i stało się drogą', która nas prowadzi do Ojca.  
Słowo, które było u Boga przed początkiem  
i przez które zostały stworzone niebo i ziemia. 
 

3. Słowo Boga' które było Światłością prawdziwą  
oświeca każdego człowieka' przez swe zmartwychwstanie:  
Jego światłość zajaśniała w poranek Paschy  
i lud Jego kroczy' w świetle Jego Oblicza. 
 

4. Przyjmijmy Ciało i Krew Pana Chwały.  
Chrystus, nasza Pascha' uczynił swój przybytek pośród nas.  
Oglądamy Jego chwałę' i otrzymujemy łaskę po łasce.  
Prawda podniosła się z ziemi' wyłaniając się z grobu. 
 

5. Ten, w którym było życie' i przez którego wszystko,  
Alfa i Omega,' Początek i Koniec.  
On był Umarły,' a oto jest Żyjący!  
On prawdziwie zmartwychwstał' i śmierć zwyciężył. 
 

6. To, co oglądaliśmy naszymi oczyma' czego dotykały nasze ręce,  
To, co ujrzeliśmy z Paschy Pana Życia,  
to otrzymujemy w sakramencie' Jego Ciała i Jego Krwi:  
bo życie się objawiło', aby nasza radość była doskonała. 
 

E 318 
 

Spożywać przyjdźcie, Pan nas zaprasza do stołu. Alleluja, Alleluja! 
On jest pośród nas, bierze chleb, daje nam. Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 

1. Przyjmijmy Pana', który trzyma w ręce siedem gwiazd.  
On wziął na siebie naszą słabość' naszych upadków ciężar.  
On przychodzi w nas odnowić' pierwszej młodości miłość   
i daje nam skosztować owocu' z drzewa swego Krzyża. 
 

2. Przyjmijmy Pana', który był martwy a ożył!  
On poznał nasz ucisk' wziął udział w naszych cierpieniach,  
On przychodzi do nas' w chwale swego zmartwychwstania.  
Przychodzi nam dać wieniec życia wiecznego. 
 

3. Przyjmijmy Pana,' którego Słowo jest ostrym mieczem.  
Przychodzi On, by w nas zwyciężyć grzech i śmierć.  
Przychodzi karmić nasze serca ukrytą manną.  
Przychodzi wyryć w nas nowe imię' swej miłości zmartwychwstałej.  
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4. Przyjmijmy Pana,' którego oczy są jak płomień ognia.  
On sprawia, że owoc' przynosimy w wierności.  
Przez Niego trwamy mocno w nadziei' oczekując Jego przyjścia,  
kiedy wzejdzie w naszych sercach jak gwiazda poranna. 
 
5. Przyjmijmy Pana,' który posiada siedem Duchów Boga!  
On przychodzi nas przyoblec' blaskiem Swego zmartwychwstania.  
Czuwajmy, by ożyło w nas Słowo,' które On nam dał!  
Czuwajmy, aby nas nie zaskoczył w nocy jak złodziej! 
 
6. Przyjmijmy Pana,' który trzyma w ręce klucz Dawida!  
Niech otworzy nasze serca' na radość swego zmartwychwstania.  
Niech uczyni z nas kolumny świątyni świętej  
i wyryje w nas imię świętego miasta' Jeruzalem, bramy nieba! 
 
7. Przyjmijmy Pana' świadka wiernego i prawdziwego!  
On widzi naszą letniość i fałszywe bogactwa.  
Oto stoi u naszych drzwi i kołacze:  
otwórzmy Mu nasze serce' On daje nam udział w uczcie Swojej Paschy. 
 
E 330 
 
1. Pan Zbawiciel wszystkich ludzi wodę w wino zmienia nam.  
Naszą ciemność w swoją światłość i nasz płacz w radości krzyk.  
On objawił swoją chwałę, aby w Niego wierzyć!  
Błogosławion jest przyjaciel misterium Baranka! 
 
2. Świętowanie z nami dzieli Ten, co radość daje nam.  
On weselnej uczty gościem przy grzeszników stole jest.  
Przy Królestwa Jego stole On tych właśnie przyjmie.  
Błogosławion oczyszczony przez łaskę Baranka! 
 
3. Matka pełna miłosierdzia mówi, czego trzeba nam,  
rzecząc do tych, co Mu służą: „Czyńcie to, co powie wam”.  
Lecz już zbliża się godzina, gdzie miecz Ją przeszyje.  
Błogosławion jest zraniony przez łaskę Baranka! 
 
4. Daje nam świąteczne wino, Ten, co źródłem Życia jest,  
On przemienia teraz wszystko, nowy wszechświat czyni już.  
Niech ten, co spragniony przyjdzie, będzie pił za darmo.  
Błogosławion jest spragniony krynicy Baranka!  



59 

5. Na weselnych godach ziemi wodę w wino zmienił Pan,  
nowe wino, dla nas dane, to przelana za nas Krew.  
A Duch daje to świadectwo: „Ten jest Synem Bożym”.  
Błogosławion, który widział światłość, blask Baranka! 
 

6. Pan zaślubił sobie Kościół, dał w miłości życie nam,  
siebie za niego wydaje, by przyodziać w świętość go.  
Zaproszeni uczty mają nieskalaną suknię.  
Błogosławion zaproszony na ucztę Baranka! 
 

7. Bogu Ojcu dajmy chwałę, On ukochał pierwszy nas.  
Uwielbiajmy Jego Syna, chwałę swą objawił nam.  
I Duchowi, co jednoczy serca Bożych synów.  
Błogosławion zaproszony na ucztę Baranka! 
 

E 341 
 

Ujrzeliśmy prawdziwą światłość, przyjęliśmy Świętego Ducha, znaleźliśmy wiarę 
prawdziwą, nierozdzielnej Trójcy pokłon oddajmy,  bo to Ona nas zbawiła. Niech 
napełnią się usta nasze chwałą Twoją, Panie, abyśmy Ciebie wysławiali, żeś nas 
uczynił godnymi uczestnictwa w Świętych Twoich, Boskich, Nieśmiertelnych i 
Życiodajnych tajemnicach. Zachowaj nas w Twojej świętości, abyśmy co dzień się 
uczyli Twej sprawiedliwości. Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 

F 0 
 

Hymn na święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
25 stycznia 
Tekst: św. Piotr Damiani (+ 1072)  
 

Niech Kościół święty z radością 
Oddaje chwałę Pawłowi, 
Bo z wroga Pan go przedziwnie 
Uczynił swym apostołem. 
 

Przejęty srogim zapałem 
Wyniszczał imię Chrystusa, 
A potem z żarem ognistym 
Chrystusa miłość rozgłaszał. 
 

O jakże wielka nagroda, 
Gdy trzecie niebo oglądał, 
A słów tajemnych znaczenia 
Nikomu nie śmiał wyjawić.  



60 

Gdy ziarna słowa rozsiewał, 
Wyrastał plon przeobfity. 
Zapełnił nieba spichlerze 
Owocem dobrych uczynków. 
 
Jak gorejąca pochodnia 
Rozjaśniał świat promieniami, 
By znikły błędów ciemności, 
A sama prawda władała. 
 
Niech będzie cześć Chrystusowi 
I Ojcu z duchem Najświętszym, 
Bo dał On wszystkim narodom 
Narzędzie swoje wybrane. Amen. 
 
F 1/2 
 
Przybyłeś do swej świątyni, Baranku ofiarny,  
Tyś pochodnią nowego Jeruzalem, 
prawdziwą świątynią, której jesteśmy żywymi kamieniami. 
 
 
F 2/1 
 
Symeon i Anna przyjęli Dzieciątko, rozpoznali w Nim swego Pana, 
Światło na oświecenie pogan i chwałę swego ludu Izraela. 
 
F 7 
 
Światłości wszystkich ludów, o Chryste, Boże nasz, wielbimy Cię! 
 
F 7 BIS 
 
Rozraduj się, Dziewico, pełna łaski, rozraduj się, Bogurodzico, z Ciebie bowiem się 
zrodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg, oświecając tych, co żyją w 
mroku śmierci. Rozraduj się, o sprawiedliwy starcze Symeonie, bowiem nosiłeś w 
ramionach Wyzwoliciela dusz naszych, który daje nam udział w swoim świętym 
Zmartwychwstaniu. 
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F 8 
 

Hymn na uroczystość Ofiarowania Pańskiego 
2 luty 
Tekst: Piotr Abelard (+ 1142) 
 

1. Przystrój Syjonie, świątynię. 
Jeżeli czekasz na Pana, 
Jasnością wiary natchniony 
Otwórz tym dwojgu podwoje. 
 
2. Przybądź, o starcze szczęśliwy, 
Niech ziści się obietnica, 
I głoś narodom z weselem: 
Oto jest Światło dla pogan! 
 
3. Wnoszą rodzice Chrystusa 
I Ten, co sam jest świątynia, 
W świątyni poddał się Prawu, 
Chociaż sam mu nie podlega. 
 
4. Panno ofiaruj swe Dziecię: 
To Twój i Ojca Jedyny, 
I On w ofierze nas złoży. 
Stając się ceną zbawienia. 
 
5. Pójdź, o królewska Dziewico, 
I Syna z darem ofiaruj 
Radością wszystkich napełnia 
Ten, który wszystkich odkupi. 
 
6. Chwała i cześć Tobie, Jezu, 
Narodom dziś objawiony, 
I Ojcu z Duchem Najświętszym 
Teraz i zawsze niech będzie. Amen. 
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F 9 
 
Hymny na uroczystość Ofiarowania Pańskiego 
2 luty 

 
I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
To, co wyśpiewał zgodny chór proroków 
Przez wieki dzięki Duchowi Świętemu, 
Teraz wypełnia się w przeczystym łonie 
Bogarodzicy. 
 
Boga i Pana ziemi i niebiosów 
Poczęła Panna i Panna powiła, 
Po narodzeniu Syna pozostając 
Zawsze Dziewicą. 
 
Wziął Go w ramiona starzec sprawiedliwy 
W świątyni Pańskiej, szczęśliwy Symeon, 
Upragnionego swoim własnym wzrokiem 
Widząc Chrystusa. 
 
O Rodzicielko Króla wszystkich wieków, 
Ku naszym prośbom z dobrocią się pochyl, 
Ty, która Syna łask rozsiewasz wkoło 
jasne promienie. 
 
Chryste, Światłości w górze jaśniejąca, 
By nam objawić Ojca tajemnice, 
Daj śpiewać kiedyś Tobie cześć w świątyni 
Światła wiecznego. Amen. 
 
II 
Tekst: Paulin z Akwilei (+ 802) 

  
Świętym obrządkom i przepisom Prawa, 
Pozostawionym przez Mojżesza pióro, 
Raczył się poddać Ten, co w domu Ojca 
Rządzi aniołów chórem promienistym, 
Stwórca wszechmocny niebios, mórz i lądów. 
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Matka szczęśliwa niesie w swych ramionach 
Boga skrytego pod zasłoną ciała. 
W czystych objęciach tuli swoje Dziecię, 
Pocałunkami obsypuje Syna, 
Który jest w pełni Bogiem i człowiekiem. 
 

Ten jest światłością dla pogańskich ludów,  
Ten Izraela chwałą i potomkiem; 
Ustanowiony na upadek wielu, 
Wszystkim narodom dany dla zbawienia, 
Aż się wyjawią serca tajemnice. 
 

Chwała niech będzie Ojcu przedwiecznemu, 
Jego Synowi cześć i panowanie, 
Hołdy Duchowi teraz i na zawsze; 
Sława bezmierna Bogu w Trójcy Świętej, 
Panu i Władcy, który rządzi światem. Amen. 
 

F 12 BIS 
 

1. Posyłam wam Wysłańca, Alleluja! Alleluja!  
Chrystusa Światłość ludów Alleluja! Alleluja! 
Jak ogień wam Go daję oczyszczający serca. Alleluja! Alleluja! 
 

2. Starcowi Duch objawia, Alleluja! Alleluja!  
Że Mesjasz już nadchodzi, Alleluja! Alleluja! 
Zbawienie on ogląda, przez Boga obiecane.  Alleluja! Alleluja! 
 

3. By nas wybawić z grzechów, Alleluja! Alleluja! 
Przychodzisz oblec ciało, Alleluja! Alleluja! 
Nam stajesz się podobny, na Siebie wziąłeś grzech nasz. Alleluja! Alleluja! 
 

4. Maryjo, miecz boleści, Alleluja! Alleluja!  
Przebije Twoje serce Alleluja! Alleluja! 
A ogień Jego Słowa oświeci serca wszystkich. Alleluja! Alleluja! 
 

5. Jerozolimo, zbudź się Alleluja! Alleluja!  
Wyjdź na spotkanie Pana, Alleluja! Alleluja! 
On moc Swą daje poznać ze świętej Swej świątyni. Alleluja! Alleluja! 
 

6. Otwórzcie się podwoje, Alleluja! Alleluja!  
I niech wstąpi Król chwały Alleluja! Alleluja! 
On Synem Boga niebios, On Panem jest wszechświata. Alleluja! Alleluja!  
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F 13 
 

Święto katedry św. Piotra 
22 luty 
 

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Rybaku, Bóg cię zawezwał, 
Byś łódź i sieci porzucił, 
A teraz chwałą jaśniejesz 
Trzymając klucze niebieskie. 
 

2. Za miłość mężnie wyznaną 
I za gorliwe świadectwo 
Kierujesz całą owczarnią 
Obmytą w Pana miłości. 
 

3. Upadłeś, ale przez łaskę 
Opoką jesteś Kościoła, 
Przez ciebie trwa on na wieki 
I żadna moc go nie zniszczy. 
 

4. Jak tobie Chrystus obiecał, 
Dla wszystkich mistrzem się stałeś, 
Umacniasz wiarę swych braci 
I słowa życia zwiastujesz. 
 

5. O zjednocz całą owczarnię, 
Niech wyda owoc stokrotny, 
Od ciosu wroga ją obroń 
I wskaż jej wieczne pastwiska. 
 

6. Niech będzie cześć Chrystusowi, 
A ty za nami Go błagaj, 
By nam pozwolił z weselem 
Przekroczyć bramę niebieską. Amen. 
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II 
Tekst: Paulin z Akwilei (+ 802) 
 

Na Boży rozkaz opadły kajdany, 
Które więziły Piotra Apostoła, 
Bo Chrystus jego wyznaczył na stróża 
Swojej owczarni i nauczyciela, 
By chronił owce przed wilkiem drapieżnym. 
 
Cokolwiek odtąd zawiąże na ziemi, 
Będzie i w niebie mocno zawiązane, 
A co swym słowem na ziemi rozwiąże, 
Także w niebiosach rozwiązane będzie,  
i on w wieczności osądzi narody. 
 
Niech będzie Ojcu majestat i chwałą, 
Jego Synowi cześć i panowanie, 
Pokorne hołdy Duchowi Świętemu; 
Kościół wzniesiony na skale Piotrowej 
Niech Boga w Trójcy wysławia z wdzięcznością. Amen. 
 

F 13 BIS 
 
I 
Kondakion 

 
Świątobliwych dwóch Oświecicieli naszych uczcijmy 
bowiem przykład błogosławionych pism' wytoczyli nam źródło poznania Boga. 
I z niego do dziś nieskończenie czerpiemy. 
Wysławiamy Was Cyrylu i Metody, którzy przed tronem Najwyższego stoicie, 
i żarliwie się modlicie za dusze nasze. 
 
II 
Troparion 

 
Apostołom podobni i mądrością Bożą oświeceni, 
nauczyciele krajów słowiańskich Cyrylu i Metody, 
błagajcie Władcę Wszechrzeczy,  
aby narody słowiańskie w prawej wierze i jednomyślności zachował,  
pokojem darzył i zbawił dusze nasze.  
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F 14 
 
Twoje przyjście pomiędzy ludzi, o Chryste Boże nasz, rozradowało całe 
stworzenie. 
 
1. Józef  rozradował się w swoim sercu 
widząc wypełnienie proroctw. 
Pan wybrał go na błogosławionego Oblubieńca Matki Zbawiciela.  
Otrzymał objawienie z ust aniołów śpiewających: 
„Chwała Panu, ' bo pokojem obdarzył ziemię” 

 
2. Józef  oznajmił Dawidowi, przodkowi Chrystusa, ' cuda, jakie oglądały jego oczy. 
Widział Cię, Jezu' spoczywającego jako dziecko na łonie Dziewicy. 
Z Magami pokłon Ci składał, ' z pasterzami cześć oddawał. 
Wysłuchaj jego modlitwy, o Chryste, nasz Boże, 
a będziemy zbawieni. 
 
3. Boże niezmierzony, coś stworzył niebo i ziemię, 
i któremu wszystko pokłon oddaje, 
Józef  wziął Cię w ramiona,' kiedyś zrodził się z Dziewicy. 
Tyś oświecił go swą łaską i napełnił świętością, 
dlatego Tobie śpiewamy. 
 
4. Z mądrością Tobie posługiwał, 
o Boże Dziecię w ciele zrodzone. 
Jak jeden z Twych Aniołów Tobie służył,  
żyjąc przy nim' napełniłeś go Twą obecnością 
i przed Tobą zajaśniał świętością. 
 
5. Ty, coś jednym słowem stworzył ziemię i niebo, i morze, 
nazwany byłeś synem rzemieślnika. 
Wybrałeś go na ojca, ' Ty, co nie masz początku, ani końca. 
Wsławiłeś go łaską i świętością, 
jako sługę tajemnicy, co przewyższa wszelkie ciało. 
 
6. Chwała Ojcu, który Ciebie posłał, 
chwała Tobie, któryś nas nawiedził, 
chwała Duchowi, który żyje w sercach świętych. 
Teraz, zawsze i bez końca, 
i na wieki wieków. 
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F 15/1 
 

Dzisiaj Dawid napełnia się weselem, 
Józef  zaś chwałę z Jakubem przynosi, 
radują się bowiem z pokrewieństwa z Chrystusem  
i niewypowiedzianie Zrodzonemu na ziemi śpiewają i wołają: 
Szczodry, zbawiaj Ciebie czczących. 
 

F 15/2 
 

Zwiastuj, Józefie, cuda przodkowi Boga, Dawidowi: 
widziałeś Dziewicę rodzącą i z pasterzami wysławiałeś,  
z mędrcami oddawałeś pokłon, 
od anioła wieść przyjąłeś,  
módl się do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych. 
 

F 16 
 

Hymny o św. Józefie 
19 marca i 1 maja 
 

I 
Tekst: kard. Hieronim Casanate OP (+ 1700) 
  

1. Święty Józefie, grona niebian chlubo, 
Nasza nadziejo, świata opiekunie, 
Przyjmij łaskawie hymny uwielbienia, 
Które śpiewamy. 
 

2. Stwórca przeznaczył Ciebie na małżonka 
Czystej Dziewicy, aby Cię nazwano 
Ojcem Jezusa, i uczynił Ciebie 
Sługą zbawienia. 
 

3. Ty oglądałeś Boga w nędznej stajni, 
Pana, którego wieścił chór proroków; 
Pełen wesela razem z Jego Matką 
Cześć Mu oddałeś. 
 

4. Król nad królami, całej ziemi Władca, 
Ten, co przejmuje wielkim lękiem piekło, 
Rządzi w niebiosach, które Go słuchają, 
Tobie się poddał. 
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5. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej, 
Który Cię wyniósł ponad wszystkich ludzi; 
On niech nam radość dzięki Twym zasługom 
Da w życiu wiecznym. Amen. 
 

II 
Tekst: kard. Hieronim Casanate OP (+ 1700) 
  

1. Józefie, niech ciebie sławi całe niebo 
I świata mieszkańcy składają Ci hołdy, 
Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł 
Połączył Ciebie z Maryją. 
 

2. Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię, 
Przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś, 
Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył, 
Że Ona z Ducha poczęła. 
 

3. Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach, 
Chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej, 
Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś 
I odnalazłeś z radością. 
 

4. Dla innych wybranych śmierć jest bramą chwały, 
Gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem; 
Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga 
Tak wyróżniony przez Niego.  
 

5. Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać 
I da nam w niebiosach przebywać z Józefem, 
By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie 
Za wielką łaskę Wcielenia. Amen. 
 

F 23 
 

Hymny o św. Wojciechu 
23 kwietnia 
 

I 
 

1. Człowieku Boży, który niosłeś płomień 
Prawdziwej wiary pogańskim narodom, 
Niech twoja wielkość dzisiaj się ukaże 
Całemu światu.  
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2. Wśród udręk duszy i niezrozumienia, 
Palony żarem wewnętrznej rozterki, 
Szukałeś Boga idąc drogą krzyża 
Za swoim Mistrzem. 
 
3. Pasterzu owiec, które cię nie chciały, 
Odszedłeś od nich wzgardzony i cichy, 
Składając siebie Panu na ofiarę 
Za ich zbawienie.  
 
4. Bo jeśli ziarno w ziemię nie upadnie, 
Zostaje samo, lecz kiedy obumrze, 
Znajduje życie i przynosi plony 
W stokrotnych kłosach. 
 
5. Niech Bogu w Trójcy będzie wieczna chwała 
Za radość Paschy i łaskę obmycia,  
A Wojciechowi cześć za krew przelaną 
Na naszej ziemi. Amen.  
 
II 
 
1. Mężny Pasterzu, wielki męczenniku, 
Chlubo tej ziemi, ojcze i patronie, 
Przyjmij łaskawie hołdy ci składane 
W dniu twego święta. 
 
2. Już od młodości Bogu się oddałeś,  
Aby dla wiary cierpieć i pracować, 
Niosąc cierpliwie brzemię przeciwności 
Wciąż nadchodzących.  
 
3. Jesteś dla Czechów bratem pełnym sławy, 
Sercem radosnym chwalą cię Polacy, 
Węgrzy z wdzięcznością zowią ciebie światła 
Nauczycielem.  
 
4. Ojcze, wysłuchaj te pokorne prośby, 
Wspomóż kapłanów, pociesz zasmuconych, 
Bądź nam obrońcą i orędownikiem 
W każdej godzinie.   
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5. Daj w świętej wierze znaleźć zjednoczenie, 
Daj w świętej wierze wytrwać aż do końca; 
Krwi twojej posiew niechaj wyda plony 
Wiecznie trwające.  
 
6. Cześć i majestat Ojcu i Synowi,  
Który zwyciężył, kiedy śmierć pokonał, 
Wierny zaś słowu swojej obietnicy 
Daje nam Ducha. Amen. 
 
F 24 
 
Hymny o św. Stanisławie 
8 maja  

  
I  
Tekst: Wincenty z Kielczy (XIII w.) 

 
1. Raduj się, Polsko, ojczyzno, 
Szlachetnym synem wsławiona; 
Króla wieczności wychwalaj 
Za Jego dzieła wspaniałe. 
 
2. On bowiem sprawił swą łaską, 
Że święty biskup Stanisław 
Blaskiem potężnym jaśnieje 
Przez śmierć męczeńską i cuda. 
 
3. Ganiąc odważnie monarchę 
Za jego czyny okrutne, 
Palmę osiągnął męczeństwa, 
Gdy rozsiekano go mieczem. 
 
4. Tak umierając zasłużył, 
By wejść do chwały niebieskiej; 
Możny opiekun narodu 
Do Boga za nim się wstawia. 
 
5. Przeto, szczęśliwy Krakowie, 
Świętego ciała strażniku, 
Stwórcę całego wszechświata 
Błogosław w każdej godzinie.  
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6. Ojcu, Synowi, Duchowi 
Niech będzie cześć nieustanna; 
Dla nas wesele i pokój 
Przez męczennika zwycięstwo. Amen. 
 
II 
Tekst : Liturgia Godzin 

 
1. Wesel się, ojczyzno, w dniu wielkiego święta, 
Z radością wychwalaj możne dzieła Pana, 
Ziemio męczenników wiernych Jego łasce, 
Rodząca dla nieba kłosy pełne ziarna. 
 
2. Pasterz sprawiedliwy oddał swoje życie, 
Gdy chleba i wina składał święte dary, 
Własną krew mieszając z krwią Bożego Syna, 
By stać się na zawsze ojcem swego ludu. 
 
3. Wesel się, Krakowie, ozdobiony męką 
Twojego biskupa, którą podjął mężnie 
Idąc śladem Mistrza i jak On zabity, 
Powrócił do Niego w blasku wiecznej Paschy. 
 
4. Wysławiajmy Boga w Trójcy Jedynego 
Za Jego potęgę dzisiaj okazaną 
W świętym Stanisławie, który zło zwyciężył 
I jedność przywrócił swemu narodowi. Amen. 
 

F 27  
 
Jezusie, Synu Dawida, ogłoszony przez proroków i rozpoznany przez Jana 
Chrzciciela, Tobie cześć, alleluja! 
 

F 27/1 
 
Wraz z Janem Poprzednikiem, kroczymy za Panem, przyjdźcie, Jemu pokłońmy się! 
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F 29 
 

Hymny na uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela 
24 czerwca 
  

I 
Tekst: Paweł Diakon (+ 798)  

1. Już od młodości w grotach na pustyni 
Szukałeś, Janie, schronienia przed ludźmi, 
Aby nie skazić nieroztropną mową 
Swojego życia. 

2. Twoim okryciem była sierść wielbłąda, 
a z owczej wełny na biodrach przepaska; 
miód i szarańcza siły twe wzmacniały, 
poiła woda. 

3. Inni prorocy w duchu przeczuwali 
promienne światło mające zabłysnąć, 
ty zaś swym palcem wskazałeś Tego, 
co gładzi grzechy. 

4. Nikt się tak wielki z ludzi nie narodził, 
By stać się większym światłością od Jana, 
On bowiem ochrzcił Pana, który zmywa 
Przewiny świata. 

5. Boże Jedyny, w Trójcy niepojęty, 
aniołów hymny niech sławią Cię wiecznie, 
Ty zaś nam okaż swoje miłosierdzie 
I bezmiar łaski. Amen. 
 

II 
Tekst: Paweł Diakon (+ 798)  
 

1. Wyjednaj naszym wargom oczyszczenie, 
abyśmy mogli sławić twoje życie, 
cuda przez Boga dla ciebie zdziałane, 
o święty Janie! 

2. Anioł posłany z nieba zapowiedział 
Zachariaszowi Twoje narodzenie, 
Odkrył plan Boży, ciebie dotyczący, 
W dziele zbawienia. 

3. Gdy nie dowierzał ojciec obietnicy, 
mowy odjęciem został ukarany,  
lecz narodzenie Twoje przywróciło 
dar utracony.  
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4. Jeszcze zamknięty w łonie rodzicielki 
odczułeś przyjście Króla Najwyższego, 
Jego zaś Matka śpiewała z radości 
Pieśń uwielbienia. 
 

5. Niechaj zbawieni wysławiają zgodnie 
Boga Jednego w Trójcy Przenajświętszej, 
A my Go prośmy, aby nam łaskawie 
Winy darował. Amen.  
 

F 30 
 

Hymn na uroczystość św. Piotra i Pawła 
29 czerwca 
Tekst: św. Ambroży (IV w.) 

 

1. Męka Bożych Apostołów 
uświęciła dzień wschodzący; 
Piotr i Paweł otrzymali 
Wieniec chwały i zwycięstwa. 
 

2. Obu mężów połączyła 
krew przelana bohatersko; 
szli za bogiem jako wodzem, 
Chrystus wiarę ich nagrodził. 
 

3. Najpierw złożył swe świadectwo 
Piotr Apostoł, za nim Paweł, 
Równy chwałą i wybrany, 
By się stać narzędziem Pana. 
 

4. Szymon, aby uczcić Boga, 
zmarł na krzyżu odwróconym, 
wspominając przepowiednią 
niegdyś daną mu przez Mistrza. 
 

5. Stąd wyrasta wielkość Rzymu, 
który gorliwością słynie, 
utwierdzony krwią tak cenną, 
godność swą z pasterza czerpie. 
 

6. Tu się mogą spotkać ludzie  
z mieszkańcami jasnych niebios; 
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tu narodów jest stolica, 
tron nauczyciela świata. 
  
7. Dziś prosimy, Zbawicielu,  
abyś raczył nas niegodnych,  
złączyć w szczęściu wiekuistym 
z pasterzami Twego ludu. Amen 
 
F 31 
 
Hymny na uroczystość św. Piotra i Pawła 
29 czerwca 

  
I  
Tekst: Paulin z Akwilei (+ 802) 

 
1. Oto dzień szczęśliwy Apostołów święta, 
który swoim blaskiem napełnia już ziemię; 
dzisiaj Piotr i Paweł, godni równej chwały,  
własną krew przelali, a Chrystus ich obu 
namaścił na wodzów swojego Kościoła. 
 
2. Dwa oliwne drzewa przed obliczem Pana, 
Dwa świeczniki jasne i znicze promienne, 
Które płoną w niebie światłem wielkiej mocy; 
Mogą swoim słowem uwolnić grzeszników 
I rajskie podwoje otworzyć zbawionym. 
 
3. Hołd niech będzie Ojcu teraz i na zawsze, 
a Synowi Jego majestat królewski, 
cześć duchowi Prawdy, Dawcy pocieszenia; 
Boga w Trójcy Świętej niech wszechświat wysławia 
I Jego potęgę nieboskłon niech wieści. Amen. 
 
II 
Tekst: Paulin z Akwilei (+ 802) 

 
1. Przecudne światło wieczności oblało 
świętymi blaski dzień złoty, pogodny, 
co wieńcząc książąt apostolskich chwałą, 
grzesznym do nieba ściele tor swobodny. 
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2. Odźwierny niebios, Mistrz narodów święty, 
świata sędziowie, światłości tej ziemi, 
Piotr zmarł na krzyżu, Paweł mieczem ścięty, 
w senat żywota weszli uwieńczeni. 
 

3. Ciebie, o Piotrze, prosim w imię Pana, 
rozwiąż twym słowem peta grzechów twarde, 
tobie, Pasterzu, wszak władza nadana 
otwierać niebo, zamykać otwarte. 
 

4.Oświeć nas Pawle, o Mistrzu wsławiony, 
i z sobą w górę wznieś serca gorące, 
gdzie wiara widzi światło bez osłony 
i jedna miłość króluje jak słońce. 
 

5. O szczęsny Rzymie, grodzie poświęcony 
dwóch Apostołów chwalebnym męczeństwem, 
ty jeden w szkarłat krwi ich przystrojony, 
wśród wszystkich blasków jaśniejesz pierwszeństwem. 
 

6. Trójcy Najświętszej niechaj wszystko składa 
hołdy i chwałę, cześć i uwielbienie, 
która w jedności całym światem włada 
przez wszystkie wieki wieków nieskończenie. Amen. 
 

F 33 
 

Hymny o św. Marii Magdalenie 
22 lipca 
  

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

Już jasna wzeszła jutrzenka 
Głosząca triumf  Chrystusa, 
Gdy przyszłaś, Mario, do grobu, 
By ciało Pana namaścić. 
 

Z pośpiechem biegłaś, + 
lecz anioł 
Obwieścił światu wesele, 
Bo Ten, którego szukałaś, 
Zmartwychwstał pełen potęgi. 
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Za twoją miłość bez granic 
Spotkała ciebie nagroda, 
Gdy w ogrodnika postaci 
Poznałaś Mistrza swojego. 
 

Cierpiałaś z Matką Dziewicą  
Pod krzyżem Odkupiciela, 
A teraz widzisz Go żywym 
I głosisz Jego zwycięstwo. 
 

Szczęśliwa córo Magdali, 
Coś ukochała Jezusa, 
Prosimy, spraw, niech miłością  
I nasze serca zapłoną. 
 

Pragniemy, Chryste, jak Maria 
Najwierniej oddać się Tobie 
I z nią na wieki Cię sławić 
W królestwie Twojej światłości. + 
Amen.  
  

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

Gwiazdo Magdali, szczęśliwa niewiasto, 
Sławimy ciebie uroczystym hołdem; 
Chrystus Cię złączył ze sobą najściślej 
Miłości więzią 
 

On cię uwolnił spod władzy demonów 
Straszliwą dla nich mocą uzdrawiania; 
Pełna wdzięczności przyjmujesz radośnie 
Okowy wiary. 
 

Odtąd rozkwitła potęga miłości 
Przy stopach Mistrza miejsce ci wskazuje; 
Za Nim podążasz i służysz gorliwie 
Z serdeczną troską. 
 

Płaczesz nad Panem przejęta żałością, 
Do końca wierna, stoisz obok krzyża; 
Łzami obmywasz pokryte ranami 
Najświętsze ciało.  
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Spraw, niechaj miłość zwycięska Chrystusa 
Nam też da udział w twej niebieskiej chwale, 
Abyśmy wspólnie wielbili na wieki 
Dobrego Pana. Amen. 
 

F 35 
 
Hymny o św. Joachimie i Annie 
26 lipca  

  
I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
Bóg Dawidowi złożył obietnicę, 
Że z jego domu zrodzi się Zbawiciel; 
Wzeszła już Zorza zwiastująca Słońce, 
Więc ciesz się, ojcze Matki Chrystusowej! 
 
Raduj się, matko Córki pełnej łaski, 
Bo w Niej się niebo z ziemią połączyło, 
Lud zaś żyjący w cieniu mrocznej śmierci 
Odzyskał wolność i zobaczył światło. 
 
Wesel się, Anno, razem z Joachimem, 
Rodzice Gwiazdy jaśniejącej blaskiem, 
Której promienie smutek rozpraszają 
I port wskazują zabłąkanym w nocy. 
 
Chwała niech będzie teraz i na wieki 
Najświętszej Trójcy: Ojcu i Synowi 
Z duchem płomiennym, który swoją łaskę 
Rozlewa w sercach wiernych Mesjaszowi. Amen. 
 
II 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
Po nocy brzask następuje, 
A po nim wstaje jutrzenka, 
Zwiastując słońca promienie, 
Co świat ogarnął swym blaskiem. 
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To Chrystus prawdy jest słońcem, 
A Jego Matka jutrzenką 
I ty Ją, Anno, poprzedzasz, 
By mroki Prawa rozproszyć. 
 
O Anno, płodny korzeniu 
I drzewo łaskę rodzące, 
To z ciebie Różdżka wyrosła, 
A Chrystus jest Jej owocem. 
 
Rodzico Matki Chrystusa, 
I Ty, Jej ojcze szczęśliwy, 
Przez waszej Córki zasługi 
Uproście nam przebaczenie. 
 
Niech Bogu w Trójcy jednemu 
Na wieki będzie podzięka 
Za Joachima i Annę, 
Rodziców Matki Jezusa. 
 
F 36 
 
Hymny na święto Przemienienia Pańskiego 
6 sierpnia 

  
I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Ty, któryś Synem jest Boga, 
Zbawcą i świata nadzieją, 
Dzisiaj wstąpiłeś na górę,  
aby swą chwałę ukazać. 
 
2. Twoje oblicze jaśnieje 
bardziej niż słońce na niebie, 
szaty są bielsze od śniegu, 
blask Cię otacza wieczności. 
 
3. Mojżesz i Eliasz przy Tobie: 
Prawo i prorok Przymierza 
świadczą, żeś Ojca jest Słowem, 
pełnią świętości i łaski.  
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4. Pozwól nam patrzeć na Ciebie 
w świetle spokojnym Taboru, 
aby, gdy przyjdzie godzina, 
z Tobą podążyć na mękę.  
 

5. Bądź uwielbiony na zawsze, 
Panie, co serca przemieniasz; 
Chwała niech będzie bez końca 
Ojcu z miłości Płomieniem. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Światło ze Światła zrodzone 
i Zbawco całej ludzkości, 
Jezu, wysłuchaj łaskawie 
modlitwy naszej i pieśni. 
 

2. Z twarzą jaśniejszą od słońca 
i w szatach bielszych od śniegu 
jako Stworzyciel się jawisz 
na górze świadkom wybranym. 
 

3. Dawnym prorokom i uczniom 
nowego z nami Przymierza 
dajesz oglądać swe Bóstwo, 
by z wiarą Ciebie wyznali. 
 

4. Głos Ojca z nieba dochodzi 
i Synem Ciebie nazywa, 
my zaś pokornie wieścimy, 
że jesteś Królem wszechświata. 
 

5. Niegdyś z miłości dla grzesznych 
przyjąłeś ciało człowiecze; 
teraz nas uczyń członkami 
Twojego Ciała świętego. 
 

6. Bądź uwielbiony na zawsze, 
o Boży Synu najmilszy; 
Ojciec i Duch Cię objawia 
W jasności chwały przedwiecznej.  
Amen.   
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F 39 
 
Idź bezpiecznie i w pokoju, 
o duszo moja błogosławiona. 
Przewodnika dobrego masz na drogę. 
Idź, ponieważ Ten, który cię stworzył,  
On też uświęcił cię. 
Miłuje Cię czułą miłością, 
jak matka dzieci swe kocha. 
A Ty Panie, błogosławiony bądź za to, żeś stworzył mnie! 
 
F 39/1 
 
Bóg wybrał ubogich według świata: kroczmy wszyscy za Nim do Królestwa. 
 
1. Umiłowany obdarzył nas mocą wiary,  
powierzył się jak skarb naszym ubogim sercom, 
skarb nieporównany ukryty w roli świata, 
jesteśmy oddani objęciom Jego miłości. 
 
2. Niech nasze serce się zanurzy w blasku Jego chwały, 
jaśniejemy jak w zwierciadle boską chwałą Pana, 
zjednoczmy się sercem' z Tym, który zjednoczył się z naszym  ciałem, 
pozwólmy się przemienić w obraz Jego bóstwa. 
 
3. Nasze serce stało się większe od nieba: 
Pan zechciał uczynić w nas swe mieszkanie. 
Przez miłość Boga przyjmijmy w naszym ubóstwie, 
Tego, który z pokory' stał się naszym bogactwem i naszym sługą. 
 
4. Niech Bóg nasz Ojciec błogosławi nas i strzeże! 
Niech zajaśnieje nad nami światłość Jego oblicza! 
Bądźmy zawsze z Chrystusem,' który daje nam wzrost w swojej łasce, 
my, którzyśmy dziećmi Boga w Duchu Świętym. 
 
5. Niech nasze serce przylgnie na zawsze do Maryi naszej Matki! 
Jako Dziewica porodziła Chrystusa, ' Syna Boga Najwyższego, 
nosiła w zamkniętym ogrodzie swego ciała. 
Tego, którego niebo i ziemia nie mogły ogarnąć! 
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F 47 
 
Hymn na dzień męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
29 sierpnia 
Tekst:  św. Beda Czcigodny (+ 735) 

 
Ożywczej łaski poprzednik, 
Niezłomnej prawdy głosiciel, 
Chrystusa jasna pochodnia 
I zwiastun wiecznej światłości. 
 
Przez życie, słowa i czyny 
Ukazał godność proroctwa, 
A własnej śmierci pieczęcią 
Potwierdził swe posłannictwo. 
 
Uprzedził swym narodzeniem 
Zrodzenie Pana doczesne 
I Jego uznał pokornie 
Za Dawcę mocy chrztu swego. 
 
Męczennik, Chrzciciel i Prorok 
W przelaniu krwi stał się znakiem 
Niewinnej śmierci Jezusa, 
Co życie światu przywraca. 
 
O pomóż, Ojcze najlepszy, 
Podążać Jana ścieżkami, 
By Chrystus w błogiej wieczności 
Obfitą dał nam nagrodę. Amen. 
 

F 56 
 
1 
 
P 695 

Przyjdźcie, pokłońmy się Panu. On zbawia świat przez swój Krzyż. 
 
ApT 820 

Bądź pozdrowiony, Krzyżu chwalebny, niech Pan przez Ciebie przygarnie mnie, On, 
który w Tobie zbawił mnie.  
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2 
 
A 506/1 

Drzewo życia zasadzone na Kalwarii, Alleluja, Alleluja! 
z Krzyża Pana płyną rzeki wody żywej. 
 
T 531 

Chryste, Twój Krzyż jest naszą światłością. Twe zmartwychwstanie sławimy, co 
życie nam daje.  
 
3 
 
ApT 422 

Dla mnie żyć, to Chrystus, Pana mojego Krzyż jest mą jedyną chwałą! 
 
M 061 

Z drzewa Krzyża płynie Życie dla Kościoła Bożego, Pan mu daje swoją Matkę, o to 
Pascha Baranka. 
 
4 

 
H 417 

Z mego przebitego boku wytrysły wody żywe. Raduje Miasto Boże Rzeka Ducha. 
 
L 420 

Głosimy Wam Mesjasza Ukrzyżowanego. On mocą Bożą jest i mądrością Bożą jest. 
 
5 

 
L 866 

Chryste na twarz padamy przed Twoim Krzyżem i wysławiamy Twe Święte 
Zmartwychwstanie: Twój Krzyż przywraca radość światu. 
 
T 715 

Pójdźcie błogosławieni mego Ojca, weźcie w posiadanie Królestwo, które 
przygotowałem wam przez mą śmierć i mój Krzyż. 
 
6 

 
Taize 

Crucem tuam adoramus Domine, 
resurrectionem tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. 
Resurrectionem tuam laudamus Domine.  
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F 57 
 

Hymny na Podwyższenie Krzyża świętego 
14 września 
 

I 
Tł. tekstu: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 
 

Krzyż Twój jaśnieje blaskiem świetlanym, 
świeci w otchłani naszej i rozprasza mroki, 
blaskiem przedziwnym pociąga ku Tobie, 
a znak śmierci znakiem życia się staje. 
 

Wysławiać Cię będę, Drzewo, któreś nosiło Życie nasze. 
Tyś ołtarzem przeświętym, miejscem wielkiej ofiary, 
Tyś chłonęło Krew nieskalaną, dar Czystej Dziewicy, 
Tyś dotknęło pogrzebanego Adama i wylało nań olejek radości. 
 

Na drzewie przeklętym łotr kosztuje owocu słodyczy, 
bramy Królestwa widzi szeroko dlań otwarte, 
groby się otwierają a ziemia wolność przywraca umarłym, 
albowiem Krzyż dotknął wnętrza otchłani. 
 

Sława Tobie, Panie, którego Krzyż nosił, 
Sława tobie, który wysokości i głębokości dotykasz, 
Sława Tobie, który dźwigasz grzechy świata, 
Sława Tobie, Sława Ojcu Twemu i Duchowi Twemu przeświętemu. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
  

1. Witaj, krzyżu zwycięski, 
Zbroczony krwią Chrystusa 
Ceno naszej wieczności 
Zdobytej Jego męką! 
 

2. Drzewo twarde i szorstkie 
Na tobie wisiał Jezus, 
Aby z Ojcem pojednać 
Swych braci marnotrawnych. 
 

3. Drzewo mocno wrośnięte 
W niewdzięczną glebę świata, 
Zapuść swoje korzenie 
W głębiny ludzkiej duszy.  
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4. Światłem jesteś nadziei 
Na mrocznej drodze życia, 
Siłą w nocy cierpienia 
I portem dla zbłąkanych. 
  
5. Bogu w Trójcy jednemu 
Niech zawsze będzie chwała; 
Cała ziemia niech sławi 
Najświętszy znak zbawienia. Amen. 
 
F 58 
 
Hymn na Podwyższenie Krzyża świętego 
14 września 
Tekst : Wenancjusz Fortunatus(+ 600) 

 
1. Sztandary Króla się wznoszą, 
Już krzyż chwalebny jaśnieje, 
Na którym Stwórca człowieka 
W człowieczym ciele zawisnął. 
 
2. To na nim Jezus, zraniony 
Okrutnej włóczni żelazem, 
Oczyścił z winy grzeszników 
Strumieniem krwi oraz wody. 
 
3. Wspaniałe drzewo, ozdobne 
Purpurą krwi Chrystusowej, 
Wybrane, aby na sobie 
Unosić ciało najświętsze. 
 
4. Ramiona drzewa szczęśliwe 
Dźwigają okup wszechświata; 
Szalami wagi się stając, 
Wydarły zdobycz Otchłani. 
 
5. Oddajmy pokłon krzyżowi, 
Co był ołtarzem ofiary, 
Bo na nim Życie umarło, 
By śmiercią życie przywrócić. 
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6. O krzyżu, bądź pozdrowiony, 
Jedyna nasza nadziejo! 
Zachowaj wiernych od złego 
I zniwecz zbrodnie ludzkości. 
 

7. O Trójco, źródło zbawienia, 
Niech każdy duch Cię wysławia, 
A Ty, przez krzyż odkupionych 
Umacniaj łaską na wieki. Amen. 
 

F 62 
 

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, o Chryste, wysławiając Twoje święte 
zmartwychwstanie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu' teraz i zawsze i na 
wieki wieków. Amen.  
Wysławiając Twoje święte zmartwychwstanie. Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, o 
Chryste, wysławiając Twoje święte zmartwychwstanie. 
 

F 63 
 

Święty Michale, Książę Aniołów! 
Ty, który stoisz na straży ludu Bożego, 
wspomóż nas w walce przeciwko siłom Złego! 
Ty, który przeciwstawiłeś się Nieprzyjacielowi w niebie, 
Powstając przeciw Oskarżycielowi naszych braci, 
Wspomóż nas modlitwą w godzinie próby! 
Oręduj za nami, Święty Strażniku Jeruzalem. Amen. 
 

F 69 
 

Hymn na wspomnienie św. Franciszka 
4 października  
Pieśń o stworzeniu 
Tekst: św. Franciszek 
 

Wielbimy Ciebie, wszechmocny 
I wielce dobry nasz Panie, 
Za wszystkich bytów istnienie 
Stworzonych Twoją mądrością. 
 

Chwalimy Ciebie za słońce, 
Naszego brata jasnego, 
Bo niesie w sobie Twój obraz 
I dzień ogrzewa swym żarem.  
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Sławimy Ciebie za księżyc 
Wśród gwiazd krążący na niebie; 
Za wiatr i czyste powietrze, 
Za wodę, siostrę pokorną. 
 
Składamy dzięki za ogień, 
Radosny w swojej potędze; 
Za ziemię, matkę karmiącą, 
Za śmierć, co siostrą jest ciała. 
 
Niech wszystko to, co się stało 
Na Twoje słowo wszechwładne, 
Objawia Trójcy majestat 
I nas prowadzi ku Tobie. Amen. 
 
F 70 
 
I  
 
Chwalcie i błogosławicie Pana mego, dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą. 
 
II 
 
Najwyższy, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała, cześć i  błogosławieństwo! 
 
F 71 
 
1. Najwyższy, dobry Panie nasz, Alleluja! 
Twoja jest sława, chwała cześć, Alleluja! 
Jedynie Tobie nasza pieśń, Alleluja! 
Któż, Panie, godzien nazwać Cię? Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
2. Za słońce błogosławion bądź, Alleluja! 
Za tego pana, brata, Alleluja! 
Oświeca ono blaskiem swym, Alleluja! 
Twą wielkość pokazuje nam, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
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3. Za księżyc błogosławion bądź, Alleluja! 
Za niebosłonu gwiazdy, Alleluja! 
Tyś jasne, cenne stworzył je, Alleluja! 
I jaśniejące pięknem Twym, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
4. Za brata wiatr pochwalon bądź, Alleluja! 
Za chmury i za każdy czas, Alleluja! 
Za siostrę, wodę czystą, Alleluja! 
Pokorną, pożyteczną, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
5. Za ogień błogosławion bądź, Alleluja! 
Za jego piękno, radość, moc, Alleluja! 
Za siostrę, matkę ziemię, Alleluja! 
Za trawę, kwiaty, owoc jej, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
6. Za miłosiernych chwała Ci, Alleluja! 
Przebaczających w Imię Twe, Alleluja! 
W niosących pokój chwała Ci, Alleluja! 
Koroną swą uwieńczysz ich, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
7. Pochwalon bądź za siostrę śmierć, Alleluja! 
W której brat ciało spocznie, Alleluja! 
Szczęśliwi miłujący Cię, Alleluja! 
Wypełniający wolę Twą, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
8. Chwalcie i błogosławcie, Alleluja! 
Naszego Pana Boga, Alleluja! 
Dziękujcie Mu wielbijcie Go, Alleluja! 
Z pokorą wielką służcie Mu, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja, Alleluja 
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F 72 
 
Rozjaśnij Panie serca mego ciemność. Daj mi odczuć i poznać, mój Boże 
Twą świętą wolę, bym mógł ją Panie wypełnić. 
 
1. Spraw, Panie, abym siał miłość, tam, gdzie panuje nienawiść, 
bym siał wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda. 
 
2. Spraw, Panie, abym siał jedność, tam, gdzie panuje niezgoda, 
bym zasiewał prawdę, tam, gdzie panuje kłamstwo. 
 
3. Spraw, Panie, abym siał wiarę, tam, gdzie panuje zwątpienie;  
bym zasiewał nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz. 
 
4. Spraw, Panie, abym siał światło, tam, gdzie panuje mrok, 
bym zasiewał radość, tam, gdzie panuje smutek. 
 
5. Spraw, bym nie tyle szukał pociechy, co pociechę dawał; 
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle szukał miłości, co kochał. 
 
6. Albowiem dając, otrzymujemy, zapominając o sobie, ' siebie odnajdujemy; 
wybaczając, otrzymujemy przebaczenie, umierając ' rodzimy się do wiecznego życia. 
 
7. Ojcze Najświętszy, ' Boże żywy i prawdziwy, Tyś miłością, miłosierdziem; 
Twój Syn radością i mądrością, a Twój Duch naszym Obrońcą.   
 
F 75 
 
Svatý Václave, vévodo české země, 
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! 
Kriste eleison. 
 
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, 
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! 
Kriste eleison. 
 
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, 
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! 
Kriste eleison. 
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Nebeské je dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam dojde, 
v život věčný, oheň jasný svatého Ducha. 
Kriste eleison. 
 
Maria, Matko žádoucí, tys Královna všemohoucí, 
prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! 
Kriste eleison. 
 
Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti, 
tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. 
Kriste eleison. 
 
Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte, 
svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý Prokope, svatý Vojtěše, 
svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatá Anežko, svatá Zdislavo, 
svatý Václave! 
Kriste eleison. 
 
Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme: 
Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. 
Kriste eleison. 
 

F 77 (1) 
 
Przyjdźcie, pokłońmy się Chrystusowi Królowi, Uwielbiajmy Go w zgromadzeniu 
wszystkich świętych. 
 

F 77 (2) 
 
Chwała Tobie Panie wszechmogący, chwała Tobie, Chryste, Królu nasz! 
 
1. Tyś sam jest Święty Jezu, Panie, lecz w Twej łaskawości i Twej miłości do ludzi 
przyszedłeś ku nam grzesznikom i nas zbawiłeś. 
 
2. Twoje miłosierdzie i światłość o Chryste, spływają na ludzkość pogrążoną w 
grzechu i rodzą rzeszę świadków Twej miłości, którzy jaśnieją jak gwiazdy nocą. 
 
3. Jezu, ludzi Przyjacielu, nasz Panie i Boże nasz. Chwała Tobie za Maryję, Twą 
Matkę, która wstawia się za nami u Ciebie wraz z Janem, Twoim Przyjacielem, który 
Cię rozpoznał. 
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4. Chwała Tobie, Panie Jezu za skruchę Adama i łzy Ewy, za wiarę Abrahama za 
Mojżesza, Pasterza Twego ludu, za króla Dawida, Twego przodka, za patriarchów i 
proroków. 
 
5. Chwała Tobie Panie Jezu za Twych Apostołów i uczniów, których nauczanie Cię 
wyznaje, za krew męczenników, która Cię sławi i cierpliwość mnichów, za dziewice 
i ascetów, którzy Cię miłują sercem niepodzielnym i ogromną rzeszę świadków, co 
Cię wysławia z Aniołami. 
 
6. Chwała Tobie Chryste, bowiem Tyś sam jest święty, święty jest Ojciec, który Cię 
zrodził, święty jest Duch, którego nam dałeś, Trójco Święta, która nas zbawiłaś, 
chwała Tobie! 
 
F 77 (6) 
 
I 
 
Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili.  
 
II 
 
Bóg, nasz Pan jako Król zasiada, jak również Baranek. Oni dzisiaj nam ukazali 
zbawienie. 
 
F 77 (7) 
 
I 
 
Zasiadający na tronie rozciągnął nad nami namiot. Nigdy już nie porazi ich słońce, 
ani żaden upał. 
 
II 
 
Nie potrzeba im blasku słońca, ni księżyca, bo chwała Boża ich oświetliła, a lampą 
miasta Baranek. 
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F 77(8) 
 
Chryste, Tyś jest blaskiem wszystkich świętych. Pozwalasz nam chodzić w 
Twej obecności, otoczonymi niezliczoną rzeszą świadków. 
 
1. Ujrzałem tłum wielki,' którego nikt zliczyć nie mógł. 
Odkupiłeś ich z wszystkich pokoleń i narodów. 
Uczyniłeś ich Królestwem kapłanów dla Twojego Ojca. 
Jaśnieją oni jak gwiazdy na firmamencie. 
 
2. Uczyniłeś Kościół Królową i Twą Oblubienicą, 
Matką Żyjących,' których rodzi w Duchu. 
Ona jest Winnicą,' której latorośle pokrywają cały wszechświat, 
na szczepie Twego Krzyża wydały one owoc. 
 
3. Śpiew nasz będzie jak noc świąteczna,' kiedy serca pełne są radości, 
jak głos wód wielkich i tłumu wielkiego. 
„Oto nadeszły Gody Baranka, 
Jego Oblubienica dla Niego jaśnieje pięknem.” 
 
4. Temu, który siedzi na tronie, 
Barankowi zabitemu,' co nas odkupił swoją Krwią, 
Uwielbienie, cześć, chwała i potęga 
w Duchu i Kościele, po wieki wieków! 
 
5. Ty, któryś z wysokości Krzyża’ powierzył swoich uczniów 
Maryi, Twej Matce, aby byli jej dziećmi, 
Ty, któryś ją uczynił nową Ewą i obrazem Kościoła, 
Jezusie, Synu Maryi,’ zgromadź wszechświat w Twym Pokoju! 
 

F 77 (10) 
 
Oto ja wasz Bóg, wszystko czynię nowe, będziecie moim ludem, a Ja wam 
będę Bogiem. 
 
1. Ku Tobie spoglądam,’ Tyś jest Bogiem mej miłości,  
Boś uczynił nas bliskimi’ przez krew Twego Syna.  
Nie ma takiego narodu,’ który miałby bogów równie bliskich,  
jak nasz Bóg, który przybliżył się do nas. 
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2. Błogosławieni wezwani na ucztę Baranka!  
Już teraz są dziećmi Boga.  
Widzą Go takim jakim jest,’ i Bóg rozmawia z nimi twarzą w twarz,  
jak przyjaciel, który rozmawia ze swym przyjacielem. 
 
3. Jesteśmy narodem świętym', królewskim kapłaństwem.  
Bóg wezwał nas z ciemności’, do swej przedziwnej światłości.  
Nie byliśmy ludem’ lecz On obdarzył nas miłosierdziem  
i jesteśmy Jego ludem’ i Miastem Boga Żywego. 
 
4. Błogosławiony niech będzie Bóg’,  
Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa,  
który wyrwał nas spod władzy ciemności  
i wprowadził do Królestwa Swego umiłowanego Syna,  
byśmy mieli udział ze świętymi w światłości. 
 
F 77 (12) 
 
1. Chrystus Pan nasz Zbawiciel uniżył się do śmierci, Alleluja, Alleluja! 
Ci, którzy kroczą za Nim, dzielić z Nim będą życie, Alleluja, Alleluja! 
Błogosławieni ubodzy, Królestwo Boże otwarte im, Alleluja, Alleluja! 
 
2. Chrystus jest Drogą, Prawdą, tych, którzy Go szukają, Alleluja, Alleluja! 
Na górę świętą wstąpią, stać będą w miejscu świętym, Alleluja, Alleluja! 
Błogosławieni cisi, gdyż ziemię na własność będą mieć, Alleluja, Alleluja! 
 
3. Pan zna pragnienie ludzi jak Pasterz ich prowadzi. Alleluja! Alleluja! 
Gdy przez pustynię idą, do żywych wód zbawienia. Alleluja! Alleluja! 
Błogosławieni co pragną, sam Pan nasz Bóg będzie pełnią ich. Alleluja! Alleluja! 
 
4. On przyszedł do grzeszników to, co zgubione zbawić, Alleluja, Alleluja! 
Przemienia ich miłością, ogarnia ich dobrocią, Alleluja, Alleluja! 
Szczęśliwi miłosierni, gdyż miłosierdzie obejmie ich, Alleluja, Alleluja! 
 

5. Czułą miłością Ducha, w źródło przemienia skały. Alleluja! Alleluja! 
Tym co się rodzą z Ducha, radość się ukazuje. Alleluja! Alleluja! 
Szczęśliwi pokój czyniący, synami Boga - Miłości są. Alleluja! Alleluja! 
 

6. Drogą śmierć Jego nam jest, a w ranach Jego zdrowie. Alleluja! Alleluja! 
Oni z ucisku przyszli, szaty swe opłukali. Alleluja! Alleluja!   
Błogosławieni smutnych serc, Chrystus Pan, Bóg nasz, zbawieniem im. Alleluja! 
Alleluja!  
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7. Nie drzemie, ani nie śpi,  Ten co żyjących strzeże. Alleluja! Alleluja! 
Słońce ich już nie pali, lecz Chrystus im pochodnią. Alleluja! Alleluja! 
Błogosławieni czystych serc, Baranek Boży oświetla ich. Alleluja! Alleluja! 
 

F 77 (13) 
 
Hymn na uroczystość Wszystkich Świętych 
1 listopada 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Jezu, świata Zbawicielu, 
Odkupionym przyjdź z pomocą; 
Święta Boża Rodzicielka 
Niech grzesznikom zjedna łaskę. 
 
2. Niech aniołów zastęp jasny, 
grono dawnych patriarchów, 
pełni wszelkich cnót prorocy 
przebaczenie nam uproszą. 
 
3. Jan, Poprzednik Twój i Chrzciciel, 
nieba klucznik znamienity 
razem z resztą apostołów 
niech rozwiążą pęta winy. 
 
4. Chór chwalebny męczenników 
i wyznawcy silni wiarą, 
nieskalane też dziewice 
niechaj nas obmyją z grzechu. 
 
5. Niech przyczyna zakonników 
i modlitwy wszelkich niebian 
orędują wobec Boga, 
aby dał nam życie wieczne. 
 
6. Tobie, Chryste, cześć i hołdy 
z Ojcem i jedności Duchem, 
Twoim bowiem światłem Boskim 
święci cieszą się na zawsze. Amen. 
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F 78 
 

Hymny na wspomnienie Wiernych Zmarłych 
2 listopada  
  

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. O potężny Królu, Chryste, 
Ty dla chwały swego Ojca 
I naszego odkupienia 
Zwyciężyłeś przemoc śmierci. 
 

2. Ty, przyjmując ludzką słabość, 
Cios zadałeś szatanowi, 
Własną śmiercią pokonałeś 
Śmierć przez niego zgotowaną. 
 

3. Pełen blasku wstałeś z grobu 
I przez moc misterium Paschy 
Twoje życie w nas odnawiasz, 
Gdy nas grzechy uśmiercają. 
 

4. Udziel nam ożywczej łaski, 
Byś przychodząc po raz drugi, 
Zastał nas przygotowanych 
I z płonącą lampą w ręce. 
 

5. Wprowadź nas, łaskawy Sędzio, 
W światło i wieczysty pokój, 
Bo przez wiarę oraz miłość 
Już do Boga należymy. 
 

6. Wezwij też do siebie brata, 
Który świat ten opuszczając, 
Pragnie wejść do Ojca domu, 
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Chryste, nadziejo zbawienia, 
Życie i zmartwychpowstanie, 
Do Ciebie w śmierci godzinie 
Wznosimy serca i oczy.  
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2. Wiesz, czym są lęki śmiertelne, 
Znasz także grozę konania, 
Bo cichy, głowę skłoniwszy, 
Oddałeś Ojcu swą duszę. 
 
3. Wziąłeś na siebie z miłości 
Boleść i smutek człowieczy, 
A wszystkich z Tobą cierpiących 
W Ojcowskie składasz ramiona. 
 
4. Wisząc przybity do krzyża, 
Ręce rozwarłeś szeroko, 
By konających w udręce 
Do rany serca przygarnąć. 
 
5. Ty zwyciężyłeś szatana, 
Tyś bramy nieba otworzył, 
Więc teraz pociesz nas, Panie, 
I życiem obdarz po śmierci. 
 
6. Także i ci, których ciała 
Śpią już w bezmiernym pokoju, 
Niech w Twoim świetle się zbudzą, 
By Ciebie wielbić na wieki. Amen. 
 

F 79 
 
Hymny na wspomnienie Wiernych Zmarłych 
2 listopada  
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Boże, jesteś ponad czasem, 
W Tobie tylko źródło życia, 
Wejrzyj na nas, ludzi grzesznych 
I podległych prawu śmierci. 
 
2. Śmierć ustanowiłeś karą 
Dla człowieka upadłego, 
Aby proch, co w proch powraca, 
Przez nią mógł przebłagać Ciebie. 
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3. Z Twojej woli jednak, Ojcze, 
Winno przetrwać tchnienie życia 
Jako ziarnko niezniszczalne, 
Które znakiem jest wieczności. 
 
4. W Tobie ufność pokładamy, 
Że do życia nas przywrócisz, 
I wydźwignie nas ku Tobie 
Chrystus, pierwszy zmartwychwstały. 
 
5. Wszystkich, co zasnęli w Tobie, 
Wprowadź do królestwa swego, 
Jezus bowiem dał im wiarę, 
A Najświętszy Duch namaścił. Amen. 
 
F 81 
 
Daj spocząć pomiędzy Świętymi, o Chryste duszom Twoich sług, w miejscu, gdzie 
już nie ma bólu, smutku, znoju, wzdychań i łez, lecz gdzie jest radość życia 
wiecznego. A my jako pieśń nadziei Tobie śpiewamy: Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 
F 82 
 
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego głosimy wam. On mądrością i mocą Bożą 
jest. To przez Niego jesteśmy zbawieni. Alleluja! Alleluja! 
 
1. Panie, Ty nas wezwałeś, byśmy głosili Twe zbawienie wszystkim ludziom. 
Uczyniłeś z nas królewskie kapłaństwo na uwielbienie Twej chwały.  
Z wszystkimi świadkami, którzy nas poprzedzili, wielbimy Cię' i błogosławimy Cię. 
 
2. Zgromadziłeś nas w jeden lud, jesteśmy Twym Kościołem. 
Obmyłeś nas Swoja Krwią i wodą chrztu świętego.  
Odnowiłeś nas przez Swą śmierć i przez Swe zmartwychwstanie. 
 

3. Włożyłeś nasze kroki w ślady Twych pierwszych świadków. 
Objawiłeś się Apostołom, ' a oni nam dali to, co otrzymali od Ciebie, 
abyśmy byli w jedności z nimi, i by nasza radość była pełna. 
 

4. Błogosławiony bądź, Ojcze święty, Ty wezwałeś Marcina do chwały nieba.  
Bądź błogosławiony, Panie Jezu, ' który z niego uczyniłeś sługę Twej Ewangelii. 
Błogosławiony bądź, Duchu miłości, który otwarłeś serce Marcina' na miłość bez 
miary.  
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F 83 
 

Hymny o św. Marcinie 
11 listopada  
  

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

Marcinie, równy Apostołom, 
Dopomóż nam w sławieniu Boga, 
I ty, co żyć lub umrzeć pragniesz 
Dla dobra uczniów, wejrzyj na nas. 
 

I teraz powtórz dawne czyny: 
Napełnij światłem przełożonych, 
Pomnażaj wszędzie cześć Kościoła, 
Szatańskie oddal omamienia. 
 

O ty, co władzę masz nad piekłem, 
Tonących w grzechu dobądź z głębi; 
Jak płaszcz dzieliłeś dla biednego, 
Tak okryj nas sprawiedliwością. 
 

Przypomnij sobie własną chwałę, 
Przez którą byłeś wyróżniony, 
I wspomóż teraz miłościwie 
Pasterzy poczet znamienity. 
 

Jednego Boga w Trójcy Świętej 
Z Marcinem razem wyznajemy, 
A on niech taką wiarę zawsze 
Przykładem swoim w nas umacnia. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Marcinie, Pana spotkałeś w bramie, 
Drżącego zzimna i ludzkiej wzgardy, 
Więc Go połową okryłeś płaszcza, 
Ogrzałeś sercem spragnionym Boga. 
 

2. Szukając Pana, oddałeś wszystko 
i opuściłeś ułudę świata, 
a on cię wezwał, byś braciom służył 
i ukazywał im dobroć Jego.  
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3. Widziałeś Pana w świetlistym blasku, 
gdy On, posłuszny Twojemu słowu, 
na ołtarz zstąpił, by karmić głodnych 
swą obecnością we Krwi i Ciele. 
 
4. Wzywałeś Pana w godzinie śmierci, 
poddany woli swojego Stwórcy, 
gotowy umrzeć, lecz żyć też gotów 
ku pożytkowi owczarni Bożej. 
 
5. A teraz jesteś na zawsze z Panem 
i nic nie zdoła rozłączyć obu, 
gdyż Pan i sługa stanowią jedno 
przez miłość Pana i wierność sługi. 
 
6. Wielbimy Ciebie, Wcielony Boże, 
i Twego Ojca, i Ducha Prawdy, 
a Ty nas okryj zbawienia płaszczem 
i swym pokojem napełnij dusze. Amen.  
 
F 92 
 
Hymny na św. Szczepana 
26 grudnia  

  
I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Uczcijmy hołdem należnym 
Pierwszego wśród męczenników, 
Bo dzisiaj Szczepan otrzymał 
Wspaniałą palmę zwycięstwa. 
 
2. Gdy się sprzeciwił odważnie 
Świadectwu ludzi fałszywych, 
Oglądał chwałę Jezusa 
Po Jego Ojca prawicy. 
 
3. Prosimy teraz z ufnością, 
Byś nam dopomógł, Szczepanie, 
I swą modlitwą otworzył 
Promiennych niebios podwoje.  
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4. Obmyty krwi strumieniami 
Jaśniejesz blaskiem wieczności, 
Więc proś za nami Chrystusa, 
By z tobą złączył nas w niebie. 
 

5. Niech nam swej łaski udzieli 
Zrodzony z czystej Dziewicy 
Całego Władca wszechświata 
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. W otwartych niebiosach widziałeś, Szczepanie, 
Jezusa w chwale po Ojca prawicy 
I z sercem wezbranym miłością dla Niego 
Głosiłeś wszystkim zbawienie i pokój. 
 

2. Jak święci prorocy dawnego Przymierza 
Oddałeś życie, by świadczyć o prawdzie; 
Pod gradem kamieni konałeś, błagając 
O miłosierdzie dla serc zaślepionych. 
 

3. Odszedłeś ze świata wzgardzony przez ludzi, 
Okryty hańbą jak Chrystus niewinny, 
Lecz twoje cierpienie nie było daremne, 
Gdyż plon stokrotny przyniosło Mistrzowi. 
 

4. Wielbimy Cię, Jezu, zrodzony z Dziewicy, 
I Twego Ojca, i Ducha Świętego, 
Gdy dziś sławimy męczeństwo Szczepana 
Uwieńczonego koroną zwycięstwa. Amen. 
 

F 93 
 

Hymn na św. Jana Apostoła 
27 grudnia 
 

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga, 
Na tajemnicę początku wszechrzeczy; 
Poznałeś Słowo, zrodzone przez Ojca 
Nim czas się począł.  
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2. Dotknąłeś Boga własnymi rękami, 
Gdy pośród ludzi zamieszkał wcielony, 
A On cię raczył przygarnąć z miłością 
Do swego serca. 
 
3. Widziałeś w niebie majestat Baranka 
I gody Jego ze świętym Kościołem; 
Słyszałeś hymny śpiewane w wieczności 
Przez odkupionych. 
 
4. Więc dziś wołamy twoimi słowami: 
"O przyjdź już, Panie, bo Duch Cię przyzywa! 
A kto spragniony, niech czerpie za darmo 
Ze źródła życia". 
 
5. Niech Jezusowi, Synowi Dziewicy, 
I Jego Ojcu wraz z Duchem płomiennym 
Oddają chwałę spragnieni nadejścia 
Nowego świata. Amen. 
 
II 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Chóry świętych Serafinów 
Niech śpiewają hymn pochwalny, 
Aby sławić razem z nami 
Ucznia Panu najmilszego. 
 
2. Jan poznawał tajemnicę, 
By objawić ją ludzkości: 
Syn zamieszkał w łonie Matki, 
Chociaż jest na łonie Ojca. 
 
3. O szczęśliwy Apostole, 
Ciebie wybrał Mistrz najlepszy, 
Abyś widział blask Taboru 
I w Ogrojcu Jego mękę. 
 

4. Tyś oglądał w zachwyceniu 
Wnętrze nieba otwartego, 
Gdzie Baranek w majestacie 
Oblubieńcem jest Kościoła.  
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5. Pan obdarzył cię imieniem 
Syna swojej czystej Matki, 
Ty nas uczyń Jej synami 
I w Chrystusa ukryj sercu! 
 
6. Chwała Słowu Wcielonemu, 
Które z wiarą uwielbiamy, 
Chwała Jego Ojcu z Duchem 
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.  
 

F 94 
 
Hymny na św. Młodzianków 
28 grudnia  

 
I 
Tekst: św. Beda Czcigodny (+ 735) 

 
1. Sławmy hymnami męczeństwo 
Dzieci zabitych w Betlejem; 
Ziemia straciła je, płacząc, 
Niebo z radością przyjęło. 
 
2. Zgładził je władca okrutny, 
Stwórca przygarnął z miłością, 
Dając im miejsce przy sobie 
W świetle królestwa wiecznego. 
 
3. Śmierć tych niewinnych niemowląt 
Chrystus swym blaskiem oświeca, 
Zastęp zaś Bożych aniołów 
Niesie ich dusze do nieba. 
 
4. Jakże szczęśliwe to miasto, 
W którym się Zbawca narodził, 
Ono też Jemu złożyło 
Pierwsze ofiary męczeństwa. 
 
5. Teraz przy tronie Chrystusa 
Stoją odziane jasnością, 
Szaty ich bowiem spłukane 
W Krwi purpurowej Baranka.  
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6. Jezu zrodzony z Dziewicy, 
Tobie i Ojcu Twojemu 
Z Duchem Najświętszym jedności 
Chwała niech będzie na wieki. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Betlejem, miasto szczęśliwe, 
Gwiazda nad tobą zabłysła, 
Zwiastując przyjście Mesjasza, 
Który nas wszystkich odkupi. 
 

2. Betlejem, miasto cierpienia, 
Łez i rozpaczy matczynej, 
Bo w tobie dzieci niewinne 
Zazdrość królewska zgładziła. 
 

3. Betlejem, nie płacz już więcej, 
Spojrzyj na chwałę twych synów, 
Gdyż w białe szaty odziani 
Idą w orszaku Baranka. 
 

4. Śpiewajmy hymn uwielbienia 
Słowu, co mieszka wśród ludzi 
I włada losem człowieka 
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.  
 

F 95 
 

Hymny na uroczystość świętej Rodziny 
Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia 
Tekst: Papież Leon XIII (+ 1903) 
 

I 
 

1. O Chryste, światło aniołów 
I ludzi wieczna nadziejo, 
Przychodząc do nas, zechciałeś 
Rodzinnej zaznać miłości. 
 

2. Maryjo, łaski skarbnico, 
Jedynie Ty zasłużyłaś, 
By tulić Pana w ramionach 
I karmić piersią matczyną.  
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3. Józefie, stróżu Dziewicy 
I patriarchów potomku, 
Wcielony Bóg cię nazywał 
Zaszczytnym ojca imieniem. 
 
4. Gałązki szczepu Jessego 
Chroniące dzieło zbawienia, 
Usłyszcie naszą modlitwę, 
Co z serc pokornych się wznosi. 
 
5. Niech cnota, która rozkwitła 
Wśród ścian Waszego domostwa, 
Uświęci nasze rodziny 
I obyczaje przeniknie. 
 
6. O Jezu, Boże Wcielony, 
Posłuszny swoim Rodzicom, 
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 
Wysławia świat odkupiony. Amen. 
 
II 
 
1. Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich, 
Gdy wspominamy dom nazaretański, 
W którym Zbawiciel prowadził ukryte 
Przed światem życie. 
 
2. Ucząc się pilnie rzemiosła Józefa, 
Posłuszny zawsze przybranemu ojcu, 
Jezus dojrzewał w pokornym wysiłku 
Skromnego cieśli. 
 
3. Czysta Małżonka Józefa i Matka 
Bożego Syna, obu im służyła, 
Niosąc zmęczonym swą pomoc i ulgę 
W codziennych troskach. 
 
4. Wy, którym trudy, obawa, ubóstwo 
Nie były obce, wysłuchajcie dzisiaj 
Ludzi znękanych, co proszą z ufnością 
O Waszą pomoc.  
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5. Tobie, o Jezu, składamy podziękę 
Za wzór świętości życia rodzinnego; 
Bądź uwielbiony z Twym Ojcem i Duchem 
Przez całą wieczność. Amen.  
 
H 50 
 
Urbs Ierusalem beata 
dicta pacis visio 
quae construitur in caelis 
vivis ex lapidibus angelisque 
coronata sicut sponsa comite. 
 
Nova veniens e caelo, 
nuptiali thalamo 
praeparata ut intacta 
copuletur Domino. 
Plateae et muri eius ex auro purissimo. 
 
Portae nitent margaritis  
adytis patentibus 
et virtute meritorum  
illuc introducitur 
omnis qui ob Christi nomen  
hic in mundo premitur. 
 
Tunsionibus pressuris 
expoliti lapides  
suis coaptantur locis 
per manum artificis 
disponuntur permansuri sacris aedificiis. 
 
Gloria et honor Deo  
usquequo altissimo 
una Patri Filioque  
atque sancto flamini 
quibus laudes et potestas  
per aeterna saecula. Amen. 
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H 98 
 
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam. 
 
1. Królu wieczności i czasu 
Stwórco niebiosów i ziemi, 
Panie gwieździstych przestworzy,  
bądź pochwalony na wieki. 
 
2  Królu ludzkiego istnienia, 
Źródło mądrości i ładu, 
Pełen dobroci dla małych, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 
3  Królu skazany przez wielkich, 
Płaszczem pogardy okryty, 
Z cierni koroną zwieńczony, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 
4  Królu zhańbiony na krzyżu, 
Z sercem otwartym przez włócznię, 
Życie zabite grzechami, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 
5  Królu pokoju i łaski, 
Przebacz nam winy odstępstwa, 
Otwórz zbłąkanym ramiona, 
Zjednocz nas Twoją miłością. 
 
6  Królu nadziei człowieczej, 
Tobie i Ojcu Twojemu 
Z Duchem światłości i prawdy 
Chwała niech będzie na wieki. Amen. 
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H 149 
 
Zbawiciela Chrystusa uczcijmy! 
Hołd, o wierni, niech każdy Mu złoży! 
On Miłośnik i Pan nasz uprzejmy 
i jeden od wieków Syn Boży! 
 
Wszak aniołów śpiewają Mu szyki, 
bezcieleśni Go wielbią duchowie: 
ognistymi wołając języki, 
w trzykroć świętej bratają się mowie. 
 
W tryumfalnej bratając się pieśni, 
co trzykrotna jest oraz jedyna, 
wysławiają rozgłośnie, współcześnie 
Boga Ojca i Ducha, i Syna. 
 
W trzech osobach się bóstwo wyraża, 
przecież jeden jest Bóg nierozdzielny. 
Oną moc nadziemskiego Mocarza 
czcić powinien twór każdy śmiertelny. 
 
Matko Boża, Dziewico, Królowo! 
nie opuszczaj nas – rabów ubogich –  
wśród tych burz, co nam wiszą nad głową, 
wśród drapieżców przemożnych i srogich! 
 
Gołębico Ty, Duchem złocista! 
Pani wyższa od Potęg i Mocy! 
Apostołów Tyś chlubą! Tyś przystań, 
gdzie dążyli Wyznawcy, Prorocy! 
 
Tyś jest świata całego ratunkiem, 
rajem, grodem o dwunastu bramach, 
zacną wieżą ze złotym rynsztunkiem, 
wonną czarą duchowych balsamów. 
 
Tyś jest szaniec i mur niezwalczony, 
Tyś przedmurzem jest wiernych mocarzy, 
dusz pobożnych Tyś boską obroną, 
ciał niewinnych Tyś mocą i strażą. Amen.  
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H 150 
 
Ciebie, Królu nieśmiertelny, daj mi głosić, daj opiewać, 
Ciebie, Pana i Mocarza, przez którego pieśń i chwała. 
Przez którego chór anielski, przez którego płyną wieki, 
przez którego świeci słońce, przez którego bieg księżyca. 
 
Przez którego gwiazd uroda, przez którego człowiek godny 
dostał dar poznania bóstwa, gdyż rozumnym jest stworzeniem. 
Tyś to stworzył wszechświat cały, miejsce dając każdej rzeczy, 
Opatrznością dzierżąc wszystko, rzekłeś Słowo – czyn nastąpił. 
 
Słowo Twoje, Syn to Boży, współistotny jest On z Ojcem,  
wspólnie z Ojcem cześć odbiera, wspólnie z Ojcem światem rządzi, 
który wszechświat dostosował, by nad wszystkim móc królować. 
Wszystko myślą ogarniając, Boski Święty Duch go strzeże. 
 
Trójcą żywą nazwę Ciebie, Królu jeden i jedyny, 
wiekuisty i niezmienny, Bycie niewypowiedziany, 
Mądrość Tyś niedościgniona, wiekuisty niebios Władco. 
Bez początku, nieskończony, Tyś światłością niewidzialną. 
 
Ojcze, bądź mi miłościwy, daj mi łaskę, której błagam, 
bym Chrystusa błogosławiąc na kolanach Go ubłagał: 
niech mnie przyjmie jako sługę, kiedy przyjdzie nam królować, 
Tobie, Boże, cześć i chwała aż po wieki nieskończone. 
 

H 151 
 
I 
 
Niech Twórca wszechrzeczy zachowa liczbę swych wybranych na świecie, 
przez umiłowanego Syna swego, Jezusa Chrystusa, 
przez którego powołał nas z ciemności do światła, 
z niepoznania do poznania chwały Imienia swego. 
 
Iżbyśmy ufność złożyli w Twoim Imieniu, Początku wszelkiego stworzenia, 
Tyś rozwarł oczy serc naszych, abyśmy poznali Ciebie, 
Jedynego, Najwyższego pośród najwyższych. 
Świętego, spoczywającego pośród świętych. 
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Ciebie, który poniżasz wyniosłość pyszałków, 
który niweczysz pogan zamysły, 
który pokornych wynosisz na wyżyny, wyniosłych poniżasz, 
który wzbogacasz i ubożysz, życie zabierasz i tworzysz. 
 
Jedynego duchów Dobroczyńcę i Boga wszelkiego ciała, 
który otchłanie przenikasz i wypatrujesz ludzkie czyny, 
który w niebezpieczeństwie wspomagasz, zrozpaczonych Zbawco, 
który wszelkiego ducha jesteś Twórcą i stróżem. 
 
II 
 
Twórco Wszechrzeczy, Ty narody rozmnażasz na ziemi, 
spośród wszystkich wybierasz miłujących Ciebie, 
przez Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna Twego, 
przez którego nas pouczyłeś, uświęciłeś, uczciłeś. 
 
Prosimy Cię, Panie: bądź pomocnikiem i wspomożycielem naszym! 
Uciśnionych wśród nas wybaw, uniżonym okaż zmiłowanie, 
upadłych podźwignij, o Wszechmogący, 
Błagającym zjaw się, chorych ulecz. 
 
Daj zgodę i pokój nam i wszystkim mieszkańcom ziemi, 
jak w hojności swojej dałeś je ojcom naszym, 
którzy w wierze i prawdzie wzywali Ciebie, 
którzy słuchali wszechmogącego, najświętszego Imienia Twego.  
 
Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, 
Arcykapłana i Orędownika dusz naszych, 
przez którego Tobie chwała i majestat, 
i teraz, i z pokolenia na pokolenie, i na wieki wieków. 
 
H 152 
 
I 
 
Wobec blasku światła Twego, Chryste, 
Wobec Twej potęgi, Słowo Boga, 
Wszystko znika i blask traci, 
Tyś jeden widzialny, Obrazie wszechmocnego Ojca. 
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Objawiasz nam wielkość Ojca i Syna: 
Jak Ojciec potężny jest w niebie, 
tak i Ty, Syn Jego, jesteś na świecie 
Pierwszym i Najwyższym Władcą, Panie potęg wszelkich. 
 
Tyś wielkością z wielkości Ojca pochodzącą, 
Tyś wieczną podporą fundamentów ziemi, 
Tyś naszym hasłem, wodzem, przewodnikiem, 
Tyś drogą i bramą ku światłości wiodącą. 
 
Tyś Obrazem Sprawiedliwości, 
gwiazdą naszą i blaskiem wiecznej światłości. 
Wskaż nam, co prawe, 
umocnij w wierze naszej. 
 
Daj nam, Panie, zdrowie ciała, 
byśmy mogli Cię wielbić i sławić, 
cześć Ci składać zawsze i bez końca, 
Tobie, Nieśmiertelny, Niestrudzony, Wieczny. 
 
II  
 
Tyś Obrazem Sprawiedliwości, 
gwiazdą naszą i blaskiem wiecznej światłości. 
Wskaż nam, co prawe, 
umocnij w wierze naszej. 
 
Gdy na Ciebie wzrok zwracamy, nie podlegamy śmierci, 
gdy Imię Twe wyznajemy, nie błądzimy, 
gdy do Ciebie się modlimy, wysłuchani będziemy, 
gdy zwrócisz ku nam swe Oblicze zbawieni będziemy. 
 
Przywróć nam moc naszą pierwszą, 
zachowaj nas w niej zawsze i bez końca. 
Udziel nam swej łaski i wzmocnij, 
aż dojdziemy do pełni doskonałej. 
 
Tyś Pierwszy, Tyś Twórcą wszelkich dzieł cennych, 
Tyś objawieniem świetlanego Wzoru, 
Ty oczyszczasz dusze żyjących, 
Ty, Obłokiem przybrany, na Twe misteria serca otwierasz.  
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H 205 
 
Hymn do Boga  
Tekst : Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 
O Ty, nad wszystko najwyższy!  
Bo jakże inaczej zwać Ciebie?  
Jakież Cię słowo wysłowi?  
Słów braknie, by Ciebie wyrazić.  
 
Jakaż myśl Ciebie ogarnie?  
Daremny jest myśli wysiłek.  
Tyś jeden niewysłowiony,  
boś stworzył wszystko, co mówi;  
 
Tyś tylko sam niepojęty,  
boś stworzył wszystko, co myśli.  
Wszystko, co myśli i co nie myśli, cześć Ci oddaje.  
Bądź miłościwy.  
 
Ku Tobie bowiem zmierzają  
powszechne wszystkich pragnienia  
I wszystkie boleści.  
Wszystko się modli do Ciebie.  
 
Wszystko, uznając Twoje wyroki,  
hymn Tobie szepce milczący.  
W Tobie wszystko istnieje,  
Ty wszystko razem ubóstwiasz. 
 
Ty celem jesteś wszystkiego,  
Tyś jest jednością, wszystkim i niczym,  
Nie będąc jednością ni wszystkim.  
Jak Cię, wieloimienny, zwać będę?  
 
Tyś jeden nieograniczony,  
jakiż to umysł przeniknie nieprzebitą zasłonę niebieską?  
O Ty, ponad wszystko najwyższy,  
bo jakże inaczej zwać Ciebie?   
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Hymn powszechny do Trójcy Świętej  
Tekst: św. Efrem 

 
Niepojęta Trójco, niewysłowiona: 
Wsłuchany w Ojca przedwieczny Syn, 
Święty Duch Pocieszyciel, pokoju Dar! 
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
 
Chwała i śpiew Tobie, Trójco niepojęta, 
Wielbimy Cię hymnem, pieśnią i muzyką.  
Radości bez końca, uciesz się darami. 
Trud nasz jest tańcem przed Tobą, Najwyższy. 
 
Miłości Przedziwna, odpuść zło, nieprawość, 
przybądź z odpocznieniem, nadzieją i mocą. 
Jedności cudowna, przynieś ciałom zdrowie 
chorym bądź lekarstwem, ukojeniem serca. 
 
Niechaj w Twej opiece wznoszą się Kościoły 
z troską strzeż pokoju, pojednaj walczących. 
Świętych zamieszkanie, spójrz na nasze domy, 
gdzie chleb dzielą z głodnym, bo Ty sam w Nim mieszkasz 
 
Wspominamy braci, którzy powiedzieli: 
"Pomnijcie na nas, kiedy się modlicie". 
Wejrzyj na nich Panie, Ojcze miłosierdzia, 
według bogatego skarbca miłości i łaski. 
 
Przez modlitwy Matki, co Pana powiła, 
Józefa, co lękiem Skarb brał w swoje ręce, 
Męczenników świętych, którzy w Tobie żyli, 
wysłuchaj modlitwy, przyjmij dziękczynienia. 
 
Ojcze i Ty, Synu, Najpiękniejszy Duchu 
Trójjedyna Miłości, Boże Wszechdobroci. 
Chwała Tobie i śpiewy, nasze uwielbienie 
po wszystkie wieki i czasy bez końca! 
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H 206 
 
Błogosławiony jesteś Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, 
Boże, Królu, wysławiany przez lud Twój,  
chwalony i uwielbiany ustami wszystkich Twoich wiernych i sług. 
Wychwalamy Ciebie, Boże nasz, przez pochwały i śpiewy. 
 
Uwielbiamy Ciebie, czcimy Ciebie, błogosławimy Tobie,  
wywyższamy Ciebie i wychwalamy, ogłaszamy Ciebie Królem,  
wspominamy Twoje Imię, Królu nasz, Boże nasz,  
tylko Ty żyjesz na wieki wychwalany i wysławiany na zawsze. 
 
Oby Imię Twoje było wychwalane po wszystkie czasy, 
Boże nasz, Królu wielki i święty w niebie i na ziemi, 
ponieważ Tobie Panie, Boże nasz i Boże ojców naszych  
przystoi śpiew i chwała, hymny i psalmy. 
 
Tobie Królu, Boże wszechwładny i mocny, 
przystoi władza i panowanie, wieczność, moc wielka,  
uwielbienie i sława, świętość, królowanie,  
błogosławieństwo i dziękczynienie wielkiemu Imieniu Twemu. 
 
Od wieków i na wieki, Ty jesteś Bóg błogosławiony, 
Ty jesteś Pan, Król wielkiej chwały, 
Bóg chwalebny, Pan prawdziwy, Pan dzieł wszystkich, 
których odbierasz hymny, wiecznie żyjący. 
 
H 207 
 
Tekst : Prudencjusz Aureliusz (+ 405)  

 
Ustąpcie, chmurne ciemności, 
co zamęt światu niesiecie: 
już blask rozjaśnia niebiosa, 
zwycięski Chrystus nadchodzi. 
 
Słoneczny promień rozrywa 
Zasłonę mroków nad ziemią 
I rzeczom barwę przywraca 
Jasnego światła potęgą. 
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Niech także Bóg wszechmogący 
uwolni nasze sumienia 
z oparów wrogich ciemności, 
co przed Nim z lękiem pierzchają. 
 
Przed Tobą klęcząc, o Chryste, 
pragniemy znać tylko Ciebie 
i w czystej ducha prostocie 
pokornie Ciebie wysławiać. 
 
Przeniknij nasze umysły, 
nad całym pochyl się życiem 
i zniwecz Twoją światłością 
próżnego serca złudzenia. 
 
Łaskawy Królu i Panie, 
niech Tobie z Ojcem i Duchem 
podzięka będzie i chwała 
przez wszystkie wieki bez końca. Amen. 
 
Tekst : Prudencjusz Aureliusz (+ 405)  

 
Powstało słońce płomienne 
i skłania serca do skruchy. 
Już nie ma miejsca dla grzechu, 
gdy świadkiem czynów jest światło. 
 
Niech minie wreszcie ślepota, 
co wiedzie nas do przepaści 
i nasze kroki sprowadza 
na niebezpieczne bezdroża. 
 
Niech jasność darzy pogodą 
i nas uczyni czystymi, 
uchroni mowę od fałszu, 
a myśl od mrocznych zamiarów. 
 
Niech cały dzień tak upłynie, 
by kłamstwa język nie głosił. 
Niech nasze ręce, spojrzenia 
i całe ciało nie grzeszą. 
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Bo Ten, co patrzy z wysoka, 
spogląda w każdej godzinie 
i widzi nasze uczynki 
od świtu aż do wieczora. 
 
Sławimy Ojca i Syna, 
i Ducha, Dawcę pociechy. 
Niech będzie chwała na wieki 
naszemu Bogu i Panu. Amen. 
 
H 208 
 
Hymn jutrzni 
Tekst : św. Ambroży (IV w.) 

 
Nieśmiertelny blasku Ojca, 
w Tobie źródło jest jasności, 
Światłem jesteś, stwarzasz światło, 
Dniu, co dniem obdarzasz ziemię. 
 
Zniż się ku nam, Słońce prawdy, 
które świecisz nad wiekami, 
i napełnij nasze serca 
blaskiem Ducha Najświętszego. 
 
Ojca w niebie też prosimy, 
Ojca wiekuistej chwały, 
Ojca wszechmogącej łaski, 
aby chronił nas od złego. 
 
Niechaj wspiera nasze czyny, 
wstrzyma groźny cios szatana, 
błogosławi zamiar dobry 
i w trudnościach nam pomaga. 
 
Niech panuje w naszych myślach, 
przyodzieje nas czystością, 
niech zapali płomień wiary 
i obroni przed obłudą. 
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Niech pokarmem Chrystus będzie, 
wiara zaś napojem naszym. 
Zaczerpnijmy więc z radością 
z ożywczego zdroju Ducha. 
 

Niech ten dzień z weselem płynie,  
ranek niech skromnością świeci, 
a południe płonie wiarą, 
aby duch nie doznał zmroku. 
 

Złota zorza już powstaje, 
więc wyznajmy naszą wiarę: 
Syn jest cały w swoim Ojcu, 
Ojciec w swoim Słowie cały. Amen. 
 

Hymn nieszporów 
Tekst: św. Ambroży (IV w.) 

 

1. Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, 
Który władasz przestworzami, 
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz, 
Darem snu napełniasz noce. 
 

2. Niech spoczynek nam przywróci 
Sprawność znużonego ciała, 
Myśl odświeży, a sumienie 
Niech ukoi łaską skruchy. 
 

3. Za miniony dzień składamy 
Dzięki na początku nocy, 
Ty nam pomóż swoją łaską 
Być wiernymi Tobie, Boże. 
 

4. Ciebie niechaj dusza sławi, 
Ciebie pieśnią głos wychwala, 
Ciebie trzeźwy umysł wielbi, 
Ciebie czyste serce kocha. 
 

5. Gdy głęboki mrok pochłonie 
Blaski światła słonecznego, 
Niech mu wiara się nie podda, 
Lecz jaśnieje wśród ciemności. 
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6. Spraw to, Ojcze miłosierny, 
Który razem z Twoim Synem 
I z Pocieszycielem Duchem 
Władasz czasem i wiecznością. Amen. 
 
H 209 
 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. O Światłości wiekuista, 
Boże jeden w Trójcy Świętej, 
Ciebie, grzeszni, wysławiamy 
I modlimy się w pokorze. 
 
2. Wyznajemy Boga Ojca, 
Jednorodzonego Syna 
Oraz Ducha, więź miłości, 
Która łączy Ojca z Synem. 
 
3. Ty, coś prawdą jest i szczęściem, 
Daj nam wiarę i nadzieję, 
Byśmy mogli kochać Ciebie 
I posłusznie iść za Tobą. 
 
4. W Tobie źródło wszystkich bytów, 
Ich początek, trwanie, koniec; 
Dla wierzących Tyś pomocą 
I nadzieją niezawodną. 
 
5. Sam stworzyłeś wszystko, Boże, 
I wszystkiemu sam wystarczasz; 
Ty jedynym jesteś światłem 
I nagrodą ufających. 
 
6. Umocnieni Duchem Świętym 
Prośmy Ojca i Chrystusa: 
Boże w Trójcy wszechmogący, 
Otocz nas opieką swoją. Amen. 
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Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Nim czas się począł, zanim wszechświat powstał, 
Istniałeś, Boże, pełen majestatu, 
Mieszkając w blasku niedostępnej chwały 
Własnego bytu. 
 
2. Gdy rozpocząłeś swoje dzieło stwórcze, 
Wyrzekłeś słowo: "Niech się jasność stanie!" 
I oddzieliłeś dzień od mroku nocy 
Granicą światła. 
 
3. Ten dzień ogłasza Twoją obietnicę 
Triumfu życia nad rozpaczą śmierci, 
Bo kiedy rankiem Jezus powstał z grobu, 
Zwyciężył ciemność. 
 
4. Prosimy Ciebie, wszechmogący Panie, 
Niech płomień wiary nigdy w nas nie zgaśnie, 
A grzech i smutek nie ogarnia duszy 
Twojego ludu. 
 
5. Obmyci z winy świętą krwią Chrystusa 
I Jego męką pojednani z Tobą, 
Natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy, 
Wielbimy Ciebie. Amen. 
 

H 210 
 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Stwórco, Tyś pośród chaosu 
Oddzielił ziemię od nieba; 
Wodom nadałeś granice, 
By ląd uchronić przed nimi. 
 
2. Deszczom pod niebem, a rzekom 
Przeznaczasz miejsce na ziemi, 
Aby chłodziły w upale 
Nie grożąc klęską powodzi. 
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3. Teraz niech zrosi nas łaska, 
Odwieczny dar Twej miłości; 
Obroń przed nowym upadkiem 
I dawnych grzechów skutkami. 
 
4. Wiara niech blaskiem jaśnieje, 
By Twoją prawdę ukazać; 
Niechaj nam ona pomoże 
Odrzucić próżność i kłamstwo. 
 
5. Uczyń to, Ojcze najlepszy, 
W jedności z Synem i Duchem; 
Tobie, Wszechmocny, niech będzie 
Najwyższa cześć i potęga. Amen. 
 
Hymn nieszporów 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada 
I blask słoneczny już niknie na niebie; 
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie 
Dla Twoich wiernych. 
 
2. Twoja obecność niech dla nas się stanie 
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem; 
Serce napełnij pokojem i ciszą, 
Najlepszy Ojcze. 
 
3. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, 
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną; 
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu 
Wiecznego trwania. 
 
4. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, 
Niech dnie i noce naszego istnienia 
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią 
W Jedynej Trójcy. Amen. 
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H 211 
 
Hymn do Chrystusa 
Tekst: św. Klemens Aleksandryjski (II / III w.) 

 
Okrętów sterze niezawodny, królewskich jagniąt pasterzu,  
twe dzieci pełne prostoty zgromadź ku świętej chwalbie,  
ku szczerym pieniom nieskalanymi usty,  
wodzowi dziatek – Chrystusowi. 
 
Królu świętych i Słowo Ojca na wysokościach. 
Mądrości rządco, podporo w trudach, pełen wiecznej radości, Jezu,  
ludzkiego rodzaju Zbawco, Pasterzu i oraczu, sterze i wędzidło, 
niebiańskie skrzydło świętej gromady. 
 
Rybaku ludzi śmiertelnych, co ocaleni być mają z morza wszelkiej złości. 
Ty ryby święte z wrogiej fali słodyczą życia przynęcasz. 
Bądź wodzem owiec rozumnych, Pasterzu święty, 
bądź wodzem, o Królu, dziatek niewinnych! 
 
Ptaków zabłąkanych skrzydło, 
Słowo odwieczne, wiek nieskończony,  
światłość wiekuista, zmiłowań źródło. 
Tyś sprawcą cnoty w życiu godziwym chwalącym Boga hymnami. 
 
Niebiańskie mleko, co z piersi słodkich Oblubienicy, 
z darów Twojej mądrości wytryska, 
My, dzieci Twoje, świeżymi wargami pijemy  
przy piersi Słowa, rosą Ducha syceni. 
 
W prostocie pieśnią chwały i szczerym hymnem  
Chrystusowi Królowi składamy świętą odpłatę nauki żywota. 
Śpiewajmy razem w świętej skromności Synowi przepotężnemu! 
Lud Boży skromny, śpiewajmy wszyscy pospołu, ku chwale Boga pokoju! 
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H 242 
 

Niezliczone zastępy wszystkich świętych nieustannie pieśnią Ciebie wysławiają. 
Wszyscy święci i wszystkie święte bez wytchnienia wywyższają  Ciebie śpiewając. 
Wszystkie zastępy aniołów Trójświęty hymn Tobie śpiewają. Ojcze, Twe istnienie 
odwieczne, współwieczny jest Twój Syn, jako Ty. I przez Ducha Życia, dzielącego 
Twą chwałę, objawiasz nam Trójcę niepodzielną. Prześwięta Dziewico, 
Bogurodzico, Apostołowie, którzyście widzieli Słowo i służyli Mu, i wy, prorocy, 
męczennicy, żyjący życiem wiecznym, nieustannie wstawiajcie się za nami, żyjącymi 
pośród niebezpieczeństw, abyśmy, wyzwoleni od złego, wraz z Aniołami śpiewali: 
„Święty, Święty, Święty, Pan trzykroć święty! Zmiłuj się nad nami i wybaw nas.”: 
Amen.  
 

H 243 
 

Błogosław duszo moja Pana, błogosławiony jesteś Panie.  
Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze święte imię Jego. 
Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.  
Pan jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Błogosław duszo moja Pana i wszystko co we mnie jest święte imię Jego, 
Błogosławiony jesteś Panie. 
 
H 421 
 
Przybądź Duchu Świętości, napełnij serca miłością, 
Ogniem swym ogarnij nas! 
 
1. Przybądź Ojcze ubogich', Światłości sumień. 
Przybądź z niebios', niech zajaśnieje Potęga chwały Twojej! 
Ty, który jesteś Źródłem życia', udziel nam porannej rosy orzeźwienia. 
O Najmilszy z Gości', Ty wprowadzasz pokój do naszych serc. 
 
2. Przybądź Duchu mocy i łagodności, 
Przybądź z niebios' ugasić pragnienie serc. 
W przygnębieniu Tyś ostoją', w znoju odpocznieniem, 
bez Twojego tchnienia nikt nie jest święty. 
 
3. Przybądź, obmyj, co nie święte. 
Przybądź z niebios', prowadź zabłąkanych, którzy odeszli od woli Twej; 
Nagnij, co jest harde, ulecz serca ranę, 
Oschłym wlej zachętę', wzmocnij serca osłabłe. 
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4. Przybądź, Duchu Świętości, Pocieszycielu, 
Przybądź z niebios', Nadziejo i Radości serc! 
Utrudzonym przynieś ulgę, pociesz zrozpaczonych, 
tym, którzy w Ciebie wierzą', pokój daj! 
 
5. Dziś moc z wysoka na nas zstępuje, 
Duch Święty, który Jezusa z martwych wskrzesił, 
Duch, który od lęku uwolnił Apostołów, 
aby z mocą głosili narodom Ewangelię. 
 
6. Chwała Ojcu, od którego pochodzi' wszelki dar doskonały. 
Chwała Chrystusowi', który zmartwychpowstał. 
Chwała Duchowi, który prowadzi nas do całej Prawdy. 
Boże Jedyny, Trzykroć Święty' chwała Tobie! 
 
7. Błogosławiona jesteś między niewiastami' Matko Zbawiciela, 
w Twoim łonie' Duch ukształtował Ciało Syna Człowieczego, 
Niech teraz zstąpi na Kościół', by zajaśniał w nas obraz Twego Syna, 
Maryjo pełna łaski', módl się za nami! 
 

H 627 
 
Hymn o Męce 
 
I 
 
Sługo, który za mój grzech cierpiałeś, 
Słowa nie wyrzekłeś, Ty, któryś jest źródłem słowa. 
Głosu nie podniosłeś, Ty, przed którym drży ziemia cała. 
Hańbie nie wydałeś tego, który wydał Cię udrękom śmierci. 
 
Oporu nie stawiałeś tym, którzy więzy Ci nakładali. 
Policzkowano Cię, a Ty nie otworzyłeś ust swoich. 
Razy Ci zadawano, a Tyś trwał niewzruszony. 
Szydzono z Ciebie, a Tyś nie zmienił oblicza swego. 
 
Wielkodusznie Krzyż przyjąłeś, 
Ze słodyczą włożyłeś go na swe ramiona, 
Z cierpliwością wielką podniosłeś 
I dźwigałeś jakbyś zasłużył na drzewo boleści. 
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Jak ofiarę złożono Cię na ołtarzu Krzyża. 
Jak złoczyńcę doń przybito. 
Ręce i nogi przykuto jak buntownikowi. 
Za złoczyńcę uznano Ciebie, któryś jest pokojem niebieskim! 
 
Błogosławiony bądź za Chwałę Twoją, 
Sławiony na wieki za zmiłowanie Twoje, 
Wywyższony za Twe miłosierdzie 
Po wszystkie wieki wieków. Amen. 
 
II 
 
Ciebie, któryś jest źródłem Życia 
Uznano godnym zniszczenia śmierci! 
Ciebie, któryś Dobrą Nowinę głosił 
Uznano bluźniercą przeciw Prawu! 
 
Ciebie, któryś jest Panem i proroctw wypełnieniem  
Uznano przestępcą i przekraczającym nakazy proroków. 
Ciebie, któryś jest Promieniem chwały +  
i Pieczęcią niezgłębionych myśli Ojca 
uznano nieprzyjacielem Tego, który zrodził Cię przed wiekami! 
 
Wszystkie te cierpienia przyjąłeś dobrowolnie, o mój Mistrzu, 
A po zniesieniu udręk mnogich 
Mocą swą własną z martwych powstałeś 
W pełni swego człowieczeństwa i w doskonałości Bóstwa swego. 
 
Błogosławiony bądź za Chwałę Twoją, 
Sławiony na wieki za zmiłowanie Twoje, 
Wywyższony za Twe miłosierdzie 
Po wszystkie wieki wieków. Amen. 
 
H 628 
 
Któż zdoła Ciebie sławić, 
Głosić Twoją chwałę i rozpowiadać cuda Twoje? 
Władco wszechrzeczy, Panie nieba i ziemi, 
Który zasiadasz na tronie chwały i przenikasz otchłanie. 
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Nie mający początku, niewidzialny, 
Niedościgniony, nieopisany, niezmierny, 
Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, naszej nadziei. 
 
On jest obrazem Twojej dobroci, 
Pieczęcią równości, żywym Słowem, 
Prawdziwym Bogiem, przedwieczną mądrością, 
Życiem, uświęceniem, mocą, prawdziwą światłością. 
 
Przez Niego objawił się Duch Święty, Duch Prawdy, 
Łaska przybrania za synów, zadatek przyszłego dziedzictwa, 
Początek dóbr wiecznych, moc życiodajna, 
Źródło uświęcenia, mocą którego służy Ci stworzenie wszelkie. 
 
Spodobało się Synowi Jednorodzonemu, który jest w łonie Twoim 
Zniżyć się do naszej niskości. 
Rozciągnął swe ręce na drzewie krzyża 
I do końca swoich umiłował. 
 
A gdy wszystko się wykonało, skłonił głowę 
I uświęcił nas Duchem swoim. 
Z boku Jego otwartego wypłynęła woda ożywcza 
I krew, która udział w Bóstwie daje. 
 
W Nim stworzyłeś nas po raz drugi, 
Prze śmierć Jego nas odradzając. 
Nas, którzy ową ziemią jesteśmy, w którą krzyż zatknięto 
I kielichem, który Krew Jego przyjmuje. 
 

M: SALVE REGINA 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te 
clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 
converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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M 5 
 
Gabryjel mówił Ci, Dziewico: „Raduj się!”, na Jego głos wcielił się w Tobie Władca 
wszechświata, Arko Święta, jak wyśpiewał sprawiedliwy Dawid: okazałaś się większa 
niż niebiosa, bo w łonie Twym nosiłaś Stwórcę swego. 
Chwała Temu, który zamieszkał w Tobie! 
Chwała Temu, który wyszedł z Ciebie! 
Chwała Temu, który narodził się z Ciebie, Synowi Twojemu! 
 
M 7 
 
Rozraduj się, nieprzestąpiona Bramo Pańska! Rozraduj się, obrono i ucieczko 
tych, którzy garną się do Ciebie! Rozraduj się Porcie Zbawienia, Oblubienico 
Dziewicza! Ty, któraś w łonie swym nosiła Twego Stwórcę i Boga; nieustannie 
wspomagaj sławiących Syna Twego i śpiewających Jego cześć! 
 
M 011 
 
1. Matko Boga piękna i bez skazy, Przybytku godny Pana. 
Utkany w Tobie był Syn jedyny, On Księciem życia. 
 
2. Krzewie w ogniu, w Tobie jest „Ten, który Jest”, lecz nie spalając Ciebie. 
W ciało odziało się Słowo Boga, zrodzone z Ojca. 
 
3. Świtu gwiazdo, światło Twoje wzeszło jeszcze przed wschodem słońca.  
Nam objawiła się, kryjąc chwałę Swą narodów Światłość. 
 
4. Nowy Raju, łono Twe dziewicze nosiło owoc Życia. 
Z Krzyża, gdy skonał Pan, wytrysnęło nam Źródło zbawienia. 
 
5. Z Ciebie wyszedł nam Pan, świata Stworzyciel, Życie i Zmartwychwstanie. 
Z grobu wyłonił się Nowy Adam, powstały z martwych. 
 
6. Święta Matko, Pan ukoronował Cię Ducha Świętego pełnią. 
Sławimy piękność Twą, o Przeczysta, Oblubienico. 
 
7. Ojcu chwała, który życia źródłem, Synowi wcielonemu, 
Duchowi Jego cześć, co uczynił z Niej Świątynię Boga. Amen. Amen. 
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M 012 
 

Zaiste, godnym jest wysławiać Ciebie, Bogarodzico, Przebłogosławioną i przeczystą 
Matkę Boga naszego, czcigodniejszą niż cherubinowie i bez porównania 
chwalebniejszą niż serafinowie, bez skazy rodzącą Boga Słowo, jako prawdziwą 
Boga Rodzicielkę, Ciebie wysławiamy. 
 

M 025 
 

Przed wiekami Pan umiłował Cię, radością Jego Tyś pośród wszystkich ludzi. 
 

M 032 
 

Rozraduj się, o Maryjo, nad Tobą jaśnieje chwała Pana. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
 

M 033 
 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, 
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, 
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, 
o chwalebna, o błogosławiona, o łaskawa Panno Maryjo! 
 

M 34 
 

Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! 
Naszymi prośbami racz nie gardzić, 
lecz od nieszczęść wybaw nas, 
Dziewico chwalebna i błogosławiona! 
 

M 041 
 

Z świętego pnia Jessego, zakwitła różdżka, Maryjo Dziewico, na Tobie spoczął 
Duch. 
 

M 043 
 

Ciebie sławimy, O Maryjo, Matko Pana, Matko Króla chwały, Matko Zbawiciela. 
 

M 045 
 

Chwalcie i błogosławcie Pana, Alleluja! On napełnił Maryję Swą łaską, aby się stała 
Matka żyjących. 
 



126 

M 046 
 
Pan uczynił mi wielkie rzeczy, serce me z radości drży. W ciele mym spełnia się 
obietnica. Alleluja, Alleluja! 
 
M 51 
 
Otworzą się usta me i napełnią się Duchem, słowo me skieruję do Matki Króla i w 
to święto wspaniałe będę śpiewać z radością Twe cuda.  
Twoich piewców, Bogurodzico, szczodry zdroju życia, chroń Twą opieką 
śpiewających Twe hymny, w Twej Boskiej chwale, wieniec udziel im zwycięstwa. 
Siedzącym w chwale na ołtarzu bóstwa, na lekkim obłoku przybywa Jezus Bóg, by 
wszechmocną dłonią Swą zbawić tych, którzy wołają: Chwała bądź, Chryste, mocy 
Twojej!  
Wszystko drży przed Twoją boską chwałą, Ty bowiem, nieznająca męża, Dziewico, 
miałaś w swym łonie panującego nad wszystkim Boga i zrodziłaś przedwiecznego 
Syna, który obdarza pokojem wszystkich ciebie opiewających. 
Świętując to najczcigodniejsze święto Bożej Matki, przyjdźcie, mędrcy Pana, 
klaskajmy w dłonie, sławiąc zrodzonego z Niej Boga. 
Każdy mieszkaniec ziemi niech się raduje oświecony w duchu, niech tryumfują 
Aniołowie czcząc święto Bożej Matki i niech śpiewają: Rozraduj się, błogosławiona 
Bogurodzico, chwalebna Dziewico! 
 
M 53 
 

Oto jest przybytek Boga pośród ludzi, Maryja, ziemia przedziwna, ziemia 
obietnicy, Matka Emmanuela. 
 

1. Anioł Pański został posłany do Maryi  
i Dziewica została opromieniona blaskiem. 
Słuchaj Maryjo Dziewico: 
oto poczniesz i porodzisz Syna. 
Ty jesteś nowym rajem' i ziemią obiecaną,  
w Tobie Światłość Odwieczna uczyniła swe mieszkanie. 
 

2. Pan wejrzał na Ciebie w swej miłości,  
przyjmij słowo, które Ci posyła przez Anioła; 
Bóg prawdziwy przychodzi do nas, 
przyjmuje w Twoim łonie ciało pierwszego Adama. 
Zrodzony przez Ojca,' narodzony w czasie,  
Bóg-Człowiek,' Światłość i Życie,' Stwórca świata. 
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3. Oto Matka mojego Pana przychodzi do mnie, 
Błogosławiona jesteś,' któraś uwierzyła 
i błogosławiony owoc Twojego łona, 
To, co jest zrodzone w Tobie,' pochodzi z Ducha Świętego, 
Odkąd Twoje pozdrowienie zabrzmiało w moich uszach, 
Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 
 
4. Radujcie się wraz ze mną' umiłowani Pana, 
moje serce stało się świątynią Boga, 
gdyż wejrzał na uniżenie swej pokornej Służebnicy. 
On uczynił z mego łona bramę Niebios, 
stał się ciąłem' Jednorodzony Syn Ojca, 
Jezus', najpiękniejszy spośród synów ludzkich. 
 
5. Chwała Ojcu, który wybrał Maryję 
na Matkę swego umiłowanego Syna. 
Chwała Synowi', który przyszedł ku nam w swej wielkiej łaskawości. 
Nawiedził nas w ubóstwie naszego ciała. 
Uwielbiajmy także Ducha Świętego, Ożywiciela, 
który opromienił Maryję swoim światłem. 
 

M 061 
 

Z drzewa Krzyża płynie Życie dla Kościoła Bożego, Pan mu daje swoja Matkę, 
oto Pascha Baranka. 
 

M 062 
 
Oto chleb dający życie, chleb żywy, który z nieba zstąpił. On ciało przyjął z 
Dziewicy Maryi, Matki żyjących. 
 

1. Chrystus, nowy Adam,' wydał za nas swoje życie, 
Maryja, nowa Ewa' nosiła w łonie swoim Boga Pana życia. 
Przyjmijmy w ciele naszym chleb nieśmiertelności. 
 

2. Chrystus, nowy Izaak,' składa życie swe w ofierze, 
a Maryja, pełna wiary,' widzi jak umiera Syn jedyny 
jak tryskają woda i krew,' życie dające Kościołowi. 
 

3. Chrystus, nowy Mojżesz,' nakarmił lud swój manną 
a Maryja zaśpiewała pieśń zwycięstwa: 
„Pan łaknących napełnił swą miłością.” 
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4. Chrystus, nowy Dawid,' zgromadził lud swój w radości, 
a Maryja, córa Syjonu' tańczy przed Obliczem Jego, 
bo ogląda dzieci swoje' zgromadzone w sercu Jeruzalem. 
 
5. Chrystus zaprosił lud swój' na gody Swojej Paschy, 
On prawdziwym krzewem winnym' co wytłoczony będzie w tłoczni krzyża, 
a Maryja w Kanie' wyprasza nam nowego wina radość. 
 
6. Chrystus poniósł śmierć' poza murami Jeruzalem, 
A Maryja, córa Izraela' kroczy za Nim na Kalwarię. 
Gdy zostanie nad ziemię wywyższony' przyciągnie wszystkich do siebie. 

 
7. Chrystus jest Arcykapłanem' Nowego Przymierza' 
przechodzi z tego świata do Ojca' mówiąc Mu: „Oto przychodzę.” 
A Maryja przyjmuje Go w swe ramiona:' „Niech mi się stanie według Tego słowa.” 

 
8. Dobry Pasterz oddał życie za swe stado, 
a Maryja czuwa w Wieczerniku' pośród Apostołów 
oczekując Ducha, co przychodzi Wszechświat zjednoczyć w Chrystusie. 

 
9. Jezus wstaje z grobu w mocy Ducha, 
siedząc po prawicy Ojca' przyjmuje Matkę Swą Maryję. 
Swoją chwałą Ją  napełnia' wieńcząc Ją swą miłością. 
 
M 072 
 
O Matko łaskawości, Matko Odkupiciela, Bramo niebo otwierająca, o 
Gwiazdo morska w mrokach świecąca, o Maryjo módl się za nami. 
 
1. Racz podźwignąć lud upadający,  
w grzechach swych uwikłany,' powstać z nich pragnący. 
 
2. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,  
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. 
 
3. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem' uczczona Gabriela 
wdzięcznym pozdrowieniem, 
módl się za nami grzesznymi. 
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M 104 
 
Hymn na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
1 stycznia 
Tekst :Prudencjusz Aureliusz (+ 405) 

 
1. Ten, którego zrodził Ojciec, 
Zanim świat zaistniał w czasie, 
Alfą i Omegą zwany, 
Sam początkiem jest i kresem 
Wszystkich bytów, co minęły, 
Teraz są i kiedyś będą. 
 
2. On to przyjął postać sługi 
i śmiertelne ludzkie ciało, 
by potomków prarodzica 
uratować przed wyrokiem, 
który miał ich sprawiedliwie 
strącić w ciemną otchłań piekła. 
 
3. O szczęśliwe narodzenie, 
gdy Dziewica nieskalana 
dała nam Odkupiciela 
poczętego mocą Ducha. 
Oto Dziecię, nasz Zbawiciel, 
Przeszedł już przez świętą bramę! 
 
4. Ten, którego dawnych wieszczów 
głos natchniony zapowiadał 
i stronice ksiąg prorockich 
uroczyście przyrzekały, 
przyszedł z dawna obiecany, 
niech więc wszystko Go uwielbia! 
 
5. Cześć oddajmy Bogu Ojcu, 
równa chwała niechaj będzie 
Chrystusowi zrodzonemu 
przez Maryję, Matkę czystą. 
Wysławiajmy też z weselem 
Ducha łaski i pociechy. Amen. 
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M 121 
 
Tyś mojżeszowym krzewem jest, który, choć płonął, nie spalał się. Bogarodzico, 
sławimy Cię, odwieczne Słowo w Tobie ogniem jest! 
 
M 123 
 
Poprzez cudowną wymianę, w Maryi Słowo ciałem stało się i łaską udział daje 
nam w swoim bóstwie, przez moc swojego Ducha, Alleluja! 
 
M 203 
 
Hymn na Zwiastowanie Pańskie 
25 marca 
Ave Maris Stella (IX w.) 

 
1. Witaj, Gwiazdo morza, 
Wielka Matko Boga, 
Panno zawsze czysta, 
Bramo niebios błoga. 
 
2. Ty, coś Gabriela 
Słowem przywitana, 
Utwierdź nas w pokoju, 
Odmień Ewy miano. 
 
3. Winnych wyzwól z więzów, 
Ślepym przywróć blaski, 
Oddal nasze nędze, 
Uproś wszelkie łaski. 
 
4. Okaż, żeś jest Matką, 
Wzrusz modłami swymi 
Tego, co Twym Synem 
Zechciał być na ziemi. 
 
5. O Dziewico sławna 
I pokory wzorze, 
Wyzwolonym z winy 
Daj nam żyć w pokorze. 
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6. Daj wieść życie czyste, 
Drogę ściel bezpieczną, 
Widzieć daj Jezusa, 
Mieć z Nim radość wieczną. 
 

7. Bogu Ojcu chwała, 
Chrystusowi pienie, 
Obu z Duchem Świętym 
Jedno uwielbienie. Amen. 
 

M 204 
 

Hymny na Zwiastowanie Pańskie 
25 marca 
 

I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. W promieniach zorzy zbawienia 
Zwiastuje anioł Dziewicy, 
Że już się spełnią proroctwa 
I świat ogarnie wesele. 
 
2. Bo Syn przedwieczny, zrodzony 
Przez Ojca, Władcę wieczności, 
Przechodzi czasu granice 
I ziemską Matkę wybiera. 
 
3. Przyjmując ciało człowiecze 
Ofiarą stał się grzeszników, 
By krwią niewinną oczyścić 
Skalanych winą nędzarzy. 
 
4. O Prawdo, dla nas wcielona, 
Ukryta w świętej Dziewicy, 
Niech czyste dusze Cię ujrzą, 
Gdy je swym światłem napełnisz! 
 
5. I Ty, coś w serca pokorze 
Nazwała się służebnicą, 
Chwalebna niebios Królowo, 
Do Boga módl się za nami. 
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6. Niech Ciebie, Jezu zrodzony 
Z nienaruszonej Dziewicy, 
I Ojca z Duchem Najświętszym 
Wysławia całe stworzenie. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Dawnych proroków zapowiedź 
W tym dniu wypełni się wreszcie: 
Bóg między nami zamieszka, 
Gdy Syna zrodzi Dziewica. 
 

2. Ten, który włada wszechświatem 
I Bóstwem równy jest Ojcu, 
Przyszedł z miłości na ziemię, 
By ciało przyjąć człowiecze. 
 

3. Z Ducha Świętego poczęty 
W przeczystym łonie Maryi, 
Stał się nadzieją ludzkości 
I odkupieniem grzeszników. 
 

4. Chwała niech będzie na wieki 
Synowi z Ojcem i Duchem; 
Łaska i pokój zbawionym 
Przez Bożą wierność przymierzu.  
Amen. 
 

M 233 
 

Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy, 
Chryste Panie, Tobie cześć! 
 

1. Duch Święty zstępuje dzisiaj na Dziewicę Maryję, 
a obłok świetlany ogarnia Arkę Przymierza Nowego. 
Pan posyła swe Słowo na ziemię, 
nie powróci ono do Niego' nie przynosząc owocu zbawienia. 
 

2. Ty, Światłości prawdziwa na nasz świat przychodzisz, 
byśmy się stali dziećmi Boga, 
byśmy widzieli Chwałę, jaką otrzymujesz od Ojca 
jako Syn Jednorodzony'  pełen łaski i prawdy. 
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3. Z Twojej pełni wszyscyśmy otrzymali, 
przez Ciebie zostały nam dane łaska i prawda! 
Ojciec posłał Cię na świat, ' nie aby nas potępić, 
lecz byśmy przez Ciebie zostali zbawieni. 
 
4. Krzew płonący ogniem co się nie spala, 
Dziewica nosi Cię w sobie,' Ciebie słowo odwieczne; 
drabina Jakubowa jednocząca ziemię i niebo, 
przez nią stałeś się człowiekiem,' przychodząc zamieszkać miedzy nami. 
 
5. Otrzymujesz w dziedzictwie tron ojca twego Dawida, 
niech wszystkie narody weselą się i świętują! 
Bo dzisiaj zajaśniało nad nami Oblicze Twoje, 
a Królestwo Twoje trwa na wieki. 
 
6. Chwała Tobie Ojcze Najświętszy,' który pierwszy nas umiłowałeś, 
i który wydałeś Twego Syna' za zbawienie świata; 
chwała Tobie Duchu Święty, Panie Życia, 
przez którego Syn zrodził się z Maryi,' Matki żyjących. 
 
7. Nie lękaj się Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Pana 
porodzisz Syna i nadasz Mu Imię Jezus; 
z Ciebie, różdżki przeczystej pnia Jessego 
bierze ciało Emmanuel,' który przychodzi lud swój zbawić. 
 

M 290  
 
Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!  
U twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja! 
Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison. 
Twego dziela Krzciciela, bożycze,  
usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, jąż nosimy,  
a dać raczy, jegoż prosimy,  
a na świecie zbożny pobyt  
po żywocie rajski przebyt. 
Kyrie eleison. 
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M 291 
 

Hymny na Uroczystość Maryi, Królowej Polski 
3 maja  
  

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie, 
Także i ziemia niech wielbi Cię pieśnią, 
Dziewico święta, Matko Jezusowa, 
Niepokalana. 
 

2. O jak szczęśliwy cały naród polski, 
Który Cię słusznie nazywa Królową, 
I dowodami wielkiej swej miłości 
Hołdy Ci składa. 
 

3. Gdy łzy wylewa pod brzemieniem cierpień, 
Wznosi swe modły z ufnością ku Tobie, 
A Ty odwracasz złość i strzały wroga 
Własną potęgą. 
 

4. Przewodnia gwiazdo wśród nawałnic morza, 
Wieżo obronna przed wrogów napadem, 
Oddanym Tobie synom polskiej ziemi 
Pośpiesz z pomocą. 
 

5. Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej, 
Który Cię, Pani, uwieńczył koroną 
I w swej dobroci oddał w Twe władanie 
Naszą Ojczyznę. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. O pełna chwały Dziewico 
I najpiękniejsza Królowo, 
Sławimy Ciebie pieśniami, 
A Ty je przyjmij łaskawie. 
 

2. Jakimi oddać słowami 
Bogactwo Twojej dobroci, 
Za którą Cię nazywamy 
Najlepszą Matką Ojczyzny?  
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3. Gdyż broniąc kraju przed wrogiem, 
Zbawieniem naszym się stałaś 
I Bóg powierzył Ci władzę 
Nad całym polskim narodem. 
 
4. Gdy ciężkie winy przeszłości 
Poddały naród niewoli, 
Z dawnego błędu ratując, 
Na wolność Tyś go wywiodła. 
 
5. Królową jesteś pokoju, 
Więc uproś pokój ludowi, 
Oddalaj spory i wojnę, 
Otaczaj wszystkich opieką. 
 
6. Niech Twemu, Pani, Synowi 
I Ojcu z Duchem Najświętszym 
Na wieki będzie podzięka 
Za Ciebie, nasza Królowo. Amen. 
 

M 295 
 
Hymny o NMP Łaskawej, głównej patronce Warszawy 
2 sobota maja  

  
I 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Jutrzenko wschodząca przed Słońcem, 
Domie złoty, arko przymierza, 
Piękna różo łaską zroszona 
I bramo szczęśliwej wieczności, 
Módl się za nami! 
 
2. Ucieczko zbłąkanych grzeszników 
I w cierpieniu słodka pociecho, 
Gwiazdo, która drogę wskazujesz, 
Przyczyno człowieczej radości, 
Módl się za nami! 
 
3. Dziewico, światłością odziana, 
Nieskalana w swoim poczęciu, 
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Wierne Twego Syna zwierciadło, 
Zrodzona, by On się narodził, 
Módl się za nami! 
 

4. Łaskawa Patronko Warszawy, 
Miasta, które dzisiaj Cię sławi, 
Okryj płaszczem swojej opieki 
Proszących z pokorną nadzieją: 
Módl się za nami! 
 

5. Maryjo, potężna Królowo, 
Z Tobą Boga w Trójcy wielbimy, 
Który Ciebie dla nas uczynił 
Najlepszą Władczynią i Matką 
Całej ojczyzny. Amen. 
 

II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Pani łaskawa, Patronko Warszawy, 
Wejrzyj na miasto, które hołd Ci niesie, 
Płaszczem opieki osłoń grzesznych ludzi 
Przed gniewem Ojca. 
 

2. Jasna świątynio Bożej obecności, 
Arko przymierza Stwórcy i stworzenia, 
Tyś naszą twierdzą nigdy nie zdobytą 
Przez wrogą przemoc. 
 

3. Miłość pokornych wieńczy Twoje skronie 
Złotą koroną, Ty zaś, miłosierna, 
Łamiesz swą dłonią groty nieprzyjaciół 
Twojego ludu. 
 

4. Wspomnij na wszystkich, którzy umierali 
Z Twoim imieniem w sercu i na ustach, 
Bogu składając siebie na ofiarę 
Za wolność braci. 
 

5. Tym, którzy żyją w smutku i niedoli, 
Daj wiarę w triumf  prawdy i pokoju, 
Wznieś w naszych duszach dom dla Twego Syna 
I Jego Ducha. 
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6. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej, 
Jemu podzięka za najlepszą Matkę, 
Która jest dla nas zdrojem pocieszenia 
I słodkiej łaski. Amen. 
 

M 313 
 
Hymn na Nawiedzenie NMP 
31 maja 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
Przyjdź, o niebieska Królowo, 
i lud swój nawiedź, Maryjo, 
Ty, coś do domu Elżbiety 
przyniosła radość bezmierną. 
 
Przyjdź, opiekunko ludzkości, 
i obmyj z brudu sumienia, 
bądź z nami, kiedy zagraża 
należna kara za grzechy. 
 
Przyjdź, gwiazdo morza promienna, 
napełnij blaskiem pokoju, 
ukaż nam drogę właściwą 
i życiem obdarz niewinnym. 
 
Przyjdź, upragniona, i odnów 
osłabłe siły człowiecze. 
Moc Twoja wielka niech sprawi, 
by duch nie uległ rozterce. 
 
Przyjdź do nas, różdżko królewska, 
błądzących prowadź ku wierze, 
która przez łaskę jedności 
zapewnia niebo zbawionym. 
 
Przyjdź, byśmy mogli na wieki 
radośnie z Tobą wychwalać 
Syna, którego zrodziłaś, 
i Ojca z Duchem Najświętszym. Amen 
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M 323 
 
Oto, gdy Twe pozdrowienie zabrzmiało w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie 
w Duchu Świętym, Alleluja! 
 
M 330 
 
Bogarodzicę i Matkę Światłości' pieśnią wysławiajmy! 
Czcigodniejszą niż cherubinowie  
i bez porównania chwalebniejszą niż Serafinowie,  
bez skazy rodzącą Boga Słowo, 
jako prawdziwą Bogarodzicielkę Ciebie wysławiamy. 
 

1. Wielbi dusza moja Pana  
i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 
 
2. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. 
 
3. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, ' a Jego imię jest święte. 
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. 
 
4. Okazał moc swego ramienia,  
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
 
5. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. 
 
6. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, ' pomny na swe miłosierdzie, 
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 
 
M 355 
 
Tobą się raduje, o łaski pełna, wszelkie stworzenie, chóry anielskie w niebiosach i 
wszystkie ludy na ziemi. Świątynio Pańska, cudowny ogrodzie rajski i dziewicza 
chwało, z Ciebie wziął ciało Bóg najwyższy stając się dzieckiem, Bóg przedwieczny, 
Bóg nasz najwyższy. Łono Twoje stało się Jego tronem, uczynił je od niebios 
większe, od niebios większe. Od niebios większe. Tobą się raduje, o łaski pełna 
wszelkie stworzenie, wszelkie stworzenie, chwała Tobie, Bogurodzico, chwała 
Tobie!  
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M 413 
 
Hymny na Wniebowzięcie NMP 
15 sierpnia 

 
I 
Tekst: św. Piotr Damiani (+ 1072)  

 
1. Wesele świata, nowa gwiazdo nieba, 
Rodząca Słońce, Matko Twego Stwórcy, 
Podtrzymaj grzesznych, bądź pomocą słabym, 
Maryjo święta! 
 
2. To Bóg uczynił Ciebie stopniem łaski, 
po którym zeszedł, by zamieszkać z nami; 
i dla nas stań się drogą wzwyż wiodącą, 
do domu Ojca. 
 
3. Aniołów chóry, poczet Apostołów, 
Prorocy wszyscy Ciebie wysławiają, 
Bo w Tobie widza pierwszą majestatem 
Po samym Bogu. 
 
4. Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świetej, 
gdyż On Cię zwieńczył zaszczytną koroną 
i ustanowił dla nas, o Dziewico, 
najczulszą Matką. Amen. 
 
II 
Tekst: Wiktor Genovesi SJ (+ 1967) 

 
1. Słońca promienie jak szatą Cię stroją, 
Głowę Twą wieńczy światło gwiazd dwunastu, 
Księżyc swe blaski pod stopy Twe ściele, 
Panno przeczysta! 
 
2. Śmierć zwyciężyłaś i grzech, i Otchłanie, 
Troszczysz się o nas siedząc przy Twym Synu; 
Ciebie wyznaje potężną Królową 
Niebo i ziemia. 
  



140 

3. Otocz opieką wyznawców Chrystusa, 
Bożej owczarni przywróć zbuntowanych, 
Tych, którzy trwają w śmiertelnych ciemnościach, 
Wezwij do światła. 
 
4. Pociesz płaczących, ubogich i chorych, 
Skruchą przejętym uproś przebaczenie, 
Przywróć nadzieję zbawienia pewnego 
Wszystkim cierpiącym. 
 
5. Bóg Cię, Maryjo, koroną obdarzył, 
Dla nas uczynił Matką i Królową; 
Jemu niech będzie podzięka i chwała 
W Trójcy Najświętszej. Amen. 
 
III 
Tekst: Liturgia Godzin 

 
1. Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie: 
Święta Niewiasta w słońce obleczona; 
Gwiazdy Ją wieńczą, księżyc jasno świeci 
Pod Jej stopami. 
 
2. Matko Dziewico, Rodzicielko Boga, 
W Tobie zwycięża światło nad ciemnością; 
W dniu tym wielbimy Twoje wyniesienie 
Nad wszechświat cały. 
 
3. Pierwsza po Synu weszłaś w bramy nieba 
Z duszą i ciałem jaśniejącym łaską; 
Odtąd się stałaś drogą najpewniejszą 
Do domu Boga. 
 
4. Synu Maryi, Bracie wszystkich ludzi, 
Ty, coś zmartwychwstał w pełni człowieczeństwa, 
Tobie i Ojcu, i Duchowi Prawdy 
Niech będzie chwała. Amen. 
  



141 

M 432 
 

Mario, obleczona łaską, olśniewająca pięknem Boga. Wyjdź na Jego 
spotkanie, jak Oblubienica, zdobna w Jego miłość.  
 

1. Oto z pustyni się wyłaniasz, ' wsparta na Twoim Oblubieńcu; 
podążasz za Nim owiana wonią Jego pachnideł, 
bo obudził Cię' w godzinie radości swego serca. 
 

2. Imię Twego Pana jest niby olejek, który się rozlewa, 
sprawia, że twarz Twoja jaśnieje wdziękiem, 
gdy wstępujesz jak wonny dym kadzideł' przed Jego Oblicze. 
 

3. Oblicze Twoje śniade, ' blaskiem Krzyża spalone. 
Lecz twój Umiłowany obsypuje Cię pocałunkami chwały; 
On pośród lilii pasie swe stada. 
 

4. Oddajemy chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Światłości, 
bo wejrzał na Maryję, służebnicę swą pokorną 
i wprowadził Ją do chwały Królestwa. 
 

5. Bóg, który umiłował Ciebie przed wiekami, 
dziś ozdabia Cię koroną Swej chwały 
i opromienia światłem Zmartwychwstania. 
 

M 513 
 

Hymn o Narodzeniu NMP 
8 września 
Tłumaczenie tekstu: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie 
 

Niech zadrży niebo i ziemia się raduje, 
Gdyż Boże niebo zrodziło się na ziemi: 
Oblubienica Boga, owoc obietnicy. 
Z Niej Chrystus wyrośnie i owoc swój wyda. 
 

Narodziłaś się dzisiaj, niebo i tronie Boży, 
Zwiastunko radości dla świata całego, 
Z pnia wyschniętego wyrosła różdżka 
A na jej kwiecie Duch Święty spoczął. 
 

Przyszłaś na świat i wszystko zostało odnowione, 
Narodziłaś się, a Kościół przyoblekł się pięknem, 
Tyś Świątynią świętą, gdzie dokonuje się przymierze. 
W Tobie świętują się zaślubiny Słowa i ludzkości.  
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Niepłodna na świat wydaje Matkę Najwyższego, 
A pomost życia przyjść pozwala Bogu. 
To z Niej narodził się Stwórca, by stać się Królem, 
Stworzenie całe zostaje odnowione i przebóstwione. 
 
Chwałę oddajmy Ojcu Wszechmocnemu, 
Synowi Jego, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, 
Duchowi, który zamieszkuje nasze serca, 
Na wieki wieków nieskończone. Amen. 
 
M 514 
 
Hymn o Narodzeniu NMP 
8 września 
Tekst: św. Piotr Damiani (+ 1072)  

 
Przez Ciebie, Bogarodzico 
I chwało całej ludzkości, 
Wyrwani z grzechu niewoli, 
Jesteśmy światła synami. 
 
Maryjo, Córo królewska 
Zrodzona z domu Dawida, 
Twych przodków godność przewyższył 
Twój Syn, królewski Potomek. 
 
Oderwij nas od dawnego 
Korzenia, zaszczep na nowym, 
By ród człowieczy się zmienił 
W kapłański lud, co króluje. 
 
Niech twoja, Pani, modlitwa 
Rozerwie grzechów kajdany 
I nas, Twe cnoty sławiących 
Wprowadzi w niebios podwoje. 
 
Wielbimy z Tobą, Dziewico, 
Naszego Stwórcę i Boga, 
Gdyż Ciebie skarbem uczynił 
Wszelkiego dobra i łaski. Amen. 
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M 531 
 

Dziewico Maryjo, córko Izraela, Ty, któraś jest chwałą Jerozolimy. Ty jesteś 
radością ludu Bożego, za nami, grzesznymi, módl się o Maryjo! 
 
1. Ewo, Matko żyjących' powstań ze snu, raduj się! 
Lekki powiew wieje z Raju na naszą ziemię. 
Oto przychodzi na świat Maryja' ciało z Twego ciała: 
to z Niej zrodzi się Jezus, Syn Człowieczy. 
 
2. Nasz Ojcze Abrahamie' podnieś oczy ku niebu i spójrz, 
Oto jaśnieje Gwiazda Poranna. 
Maryja, która przez  wiarę' ujrzy spełnienie obietnicy: 
„W Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi.” 
 
3. Dawidzie, królu Judy', niech twój śpiew obudzi jutrzenkę! 
Oto rodzi się dziś Ta, co ma zrodzić Mesjasza. 
To w Jej ciele Pan zbuduje Ci dom 
On zasiądzie na Twym tronie', a Jego panowaniu nie będzie końca. 
 
4. Mojżesz niech zaśpiewa pieśń Paschy wieczystej! 
Dziś rodzi się Maryja', prawdziwy krzew gorejący; 
Ona w ciele swoim przyjmie' płomień Słowa Bożego, 
Jezusa Chrystusa, Ziemię Obiecaną', Drogę, Prawdę, Życie. 
 
5. Córo Syjonu, Jeruzalem, tańcz z radości! 
Bo Bóg wszechmogący' okazał moc ramienia Swego, 
Pochyla się nad Swą pokorną Służebnicą' i daje Jej Życie, 
a wszystkie narody' wysławiać będą dzień Jej narodzenia. 
 
6. Wysławiajmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego! 
Wraz z tymi, którzy wyglądali Dnia Pańskiego, 
bo dziś nastaje dla świata początek zbawienia; 
w naszej ludzkiej naturze' ukształtowane jest niebo na naszej ziemi. 
 
7. Ludu Boży, wykrzykuj z radości w Bogu, Zbawcy twoim! 
Oto przychodzi dziś na świat Dziewica', która zrodzi Emmanuela; 
to w niej Bóg naszych Ojców spełni ten znak: 
Duch spocznie na Niej i okryje Ją Swym cieniem. 
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M 613 
 
Hymn o NMP Bolesnej 
15 września  
Tekst : Jacopone da Todi (XII w.) 
Stabat Mater dolorosa 

 
I 
 
1. Bolejąca Matka stała 
U stóp krzyża, we łzach cała, 
Kiedy na nim zawisł Syn. 
 
2. A w Jej pełnej jęku duszy 
Od męczarni i katuszy 
Tkwił miecz ostry naszych win. 
 
3. Jakże smutna i strapiona 
Była ta błogosławiona, 
Z której się narodził Bóg. 
 
4. Jak cierpiała i bolała, 
Jakże drżała, gdy widziała 
Dziecię swe wśród śmierci trwóg. 
 
5. Któryż człowiek nie zapłacze, 
Widząc męki i rozpacze 
Matki Bożej w żalu tym? 
 
6. Któż od smutku się powstrzyma, 
Mając Matkę przed oczyma, 
Która cierpi z Synem swym? 
 
7. Widzi, jak za ludzkie winy 
Znosi męki Syn jedyny, 
Jezus, jak Go smaga bat. 
 
8. Widzi, jak samotnie kona 
Owoc Jej czystego łona, 
Dając życie za ten świat. 
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9. Gdy kres dni przede mną stanie, 
Przez Twą Matkę dojść mi, Panie, 
Do zwycięstwa palmy daj. Amen. 
 
II 
 
1. Matko, coś miłości zdrojem, 
Przejmij mnie cierpieniem swoim, 
Abym boleć z Tobą mógł. 
 
2. Niechaj serce moje pała, 
By radością mą się stała 
Miłość, którą Chrystus Bóg. 
 
3. Matko święta, srogie rany, 
Które zniósł Ukrzyżowany, 
Wyryj mocno w duszy mej. 
 
4. Męką Syna zrodzonego, 
Co dla dobra cierpiał mego, 
Ze mną się podzielić chciej. 
 
5. Pragnę płakać w Twym pobliżu, 
Cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu, 
Po mojego życia kres. 
 
6. Chcę pod krzyżem stać przy Tobie, 
Z Tobą łączyć się w żałobie 
I wylewać zdroje łez. 
 
7. Kiedy umrze moje ciało, 
Obleczona wieczną chwałą 
Dusza niech osiągnie raj. Amen. 
 
III 
 
1. Panno czysta nad pannami, 
Niechaj dobroć Twoja da mi 
Płakać z żalu z Tobą współ, 
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2. Bym z Chrystusem konał razem, 
Męki Jego był obrazem, 
Rany Jego w sobie czuł. 
 
3. Niech mnie do krwi rani zgraja, 
Niech mnie męki krzyż upaja 
I Twojego Syna Krew. 
 
4. W ogniu, Panno, niech nie płonę, 
Ty mnie w swoją weź obronę, 
Gdy nadejdzie sądu gniew. 
 
5. Krzyż Chrystusa niech mnie broni, 
Niech mnie Jego śmierć osłoni 
I otworzy łaski zdrój. 
 
6. Kiedy umrze moje ciało, 
Obleczona wieczną chwałą 
Dusza niech osiągnie raj. Amen. 
 
M 614 
 
Hymn o NMP Bolesnej 
8 września 
Stabat Mater dolorosa 
Tekst : Jacopone da Todi (XII w.) 
przeł. M. Białoszewski 

 
I 
 
1. Stoi Matka obolała, 
Łzy pod krzyżem przepłakała, 
Gdy na krzyżu Syn jej mrze. 
 
2. Jakże w duszy jest zmartwiona, 
Zasmucona, zachmurzona, 
Aż ją poprzeszywał miecz. 
 
3. Jakże smutnej i strapionej 
Matce tej Błogosławionej 
Jednorodzonego mieć. 
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4. I nie łamać się ginącej 
Tej pobożnej, tej widzącej 
Jednorodzonego śmierć. 
 
5. Co za człowiek, co nie płacze, 
Kiedy Matkę tę zobaczy 
W udręczeniu wielkim tym. 
 
6. Kto niezdolny współczuć czule 
Bólom Matki Syna bóle? 
Czy ma takie serce kto? 
 
7. Widzi Matka: Syn Jej, Jezus 
Bicze przyjął i krzyż przeniósł 
Za calutki ludzki grzech. 
 
8. Widzi słodkie swe Rodzone 
Tak śmiertelnie opuszczone, 
Jak ostatni traci dech. Amen 
 
II 
 
9. Matko, źródło ukochania, 
Daj mi siłę współczuwania 
Tylu bólom, żalom Twym. 
 
10. Serce sobie upodoba, 
U Chrystusa kochać Boga; 
Sercu memu spraw to Ty. 
 
11. Matko Święta, niechby ono 
Przybijano i dręczono, 
Niech zasiłki Twoje ma. 
 
12. Zrób mnie godnym uproszenia, 
Udzielenia, udręczenia 
Z Twego Rodzonego ran. 
 

13. Daj pobożnie z Twymi łzami 
Mieć Twój ból z Ukrzyżowanym, 
Póki tym nie przejmiesz mnie. 
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14. Niech pod krzyżem z Tobą stoję, 
Niech łzy Twoje będą moje, 
Tego twego płaczu chcę. Amen 
 
III 
 
15. Panno z Panien Najjaśniejsza, 
Już mi nie bądź boleśniejsza, 
Tylko daj i mnie łzy lać. 
 
16. Niech Chrystusa śmierć przeniosę, 
Mękę zniosę do pomocy, 
Niech to przejdę jeszcze raz. 
 
17. Zrób mnie zbitym, poranionym, 
Uwięzionym, przepojonym 
Krzyżem Syna, Syna krwią. 
 
18. Płomień ognia mnie nie spali: 
Najjaśniejsza mnie ocali 
Na ten ostateczny Sąd. 
 
19. Chryste, a gdy i Ty wyjrzysz, 
Daj przez Matkę i mnie przybyć 
Do zwycięskich Twoich palm. 
 
20. A gdy ciało będzie zmarłe, 
Spraw, niech duszy będą dane 
Twoje nieba pełne chwał. Amen. 
 
M 703 
 
Hymn na Ofiarowanie NMP 
21 listopada  
Tekst: Liturgia Godzin 

 
Maryjo, Córo królewska 
I Króla Oblubienico, 
Przez mądrość Bożą wybrana, 
Nim czas i wszechświat istniały. 
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Dzieweczko wolna od grzechu, 
Przybytku Pana wspaniały 
I uświęcona przez Ducha, 
Co z nieba zstąpił na Ciebie. 
 
Promienny znaku miłości, 
Zwierciadło dobra wszelkiego, 
Jutrzenko prawdy i światła, 
Bożego Słowa mieszkanie. 
 
W pałacu Króla wieczności 
Bezmiernym szczęściem się cieszysz, 
Bo pełnia łaski jest w Tobie, 
Rozkwitła różdżko Jessego! 
 
Przeczysta perło ludzkości, 
Nad ziemią gwiazdo świecąca, 
Dopomóż nam się nawrócić 
I stać się Ducha świątynią. 
 
Składamy cześć i podziękę 
Na wieki Trójcy Najświętszej, 
Gdyż Bóg uczynił Cię, Pani, 
Bezcennych darów skarbnicą. Amen. 
 

M 813 
 
Hymny o Niepokalanym Poczęciu NMP 
8 grudnia  
  

I 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Ciebie wielbimy hymnami, 
Przeczysta Matko Chrystusa, 
Ty zaś na śpiew Twojej chwały 
Odpowiedz darem swej łaski. 
 

2. Nędzni synowie Adama, 
Zrodzeni w grzechu i skazie, 
Wszyscy wierzymy, żeś wolna 
Od skutków winy praojca. 
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3. Łeb węża, źródło zazdrości, 
Zdeptałaś stopą dziewiczą; 
Ty jedna sławą się cieszysz 
Niepokalanie poczętej. 
 
4. Rodu ludzkiego ozdobo, 
Coś hańbę Ewy zmazała, 
Otocz opieką proszących 
I podnoś, gdy upadamy. 
 
5. Napaść i chytre podstępy 
Starego wroga odpieraj, 
Daj nam przez Ciebie dostąpić 
Radości życia wiecznego. 
 
6. Ojcu, Synowi, Duchowi 
Niech będzie chwała na wieki 
Za to, że Bóg Cię wywyższył 
Przez dar szczególnej świętości. Amen. 
 
II 
Tekst: Liturgia Godzin 
 

1. Niech zabrzmią hymny radosne, 
Niech nowym dźwięczą weselem, 
Gdy Bożej Matki Dziewicy 
Życie się dzisiaj zaczyna. 
 

2. Maryjo, chlubo ludzkości 
I córko światła wiecznego, 
Twój Syn od zmazy wszelakiej 
Ciebie zachował na zawsze. 
 

3. Zaciążył grzech pierworodny 
Nad bytem wszystkich pokoleń 
I tylko Pana i Ciebie 
Nigdy nie dotknął swą skazą. 
 

4. Jak Dawid z procy ugodził 
Złośliwą pychę olbrzyma, 
Tak Ty zdeptałaś swą stopą 
Łeb przewrotnego szatana. 
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5. Gołąbko z arki Noego, 
Pokorna, cicha i piękna, 
Zieloną niesiesz gałązkę, 
Znak miłosierdzia Bożego. 
 
6. Niech będzie Bóg uwielbiony, 
Którego w Trójcy sławimy, 
Bo Ciebie, Pani, obdarzył 
Łaską szczególnej świętości. Amen.  
 

M 814 
 
Hymn o Niepokalanym Poczęciu NMP 
8 grudnia 
Tekst : Liturgia Godzin 

 
1. Strażniczko dziewic przeczysta, 
Bogarodzico nietknięta, 
Wesele niebios i bramo 
Naszej nadziei otwarta; 
 
2. Gołąbko lśniąca pięknością, 
Lilio wyrosła wśród cierni, 
Rozkwitła różdżko lecząca 
Swoim korzeniem zranionych; 
 
3. Przewodnia gwiazdo rozbitków, 
Wieżo przez zło nie zdobyta, 
Zachowaj nas od zasadzki, 
Prowadź swym światłem do celu. 
 
4. Rozpraszaj błędu ciemności, 
Broń przed zdradliwą mielizną, 
Zbłąkanym w burz nawałnicy 
Drogę ukazuj bezpieczną. 
 
5. Ty jedna łaską jaśniejesz, 
Wolna od grzechu praojca; 
Przebiegłe węża zamiary 
Zetrzyj swoimi stopami. 
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6. Niech będzie Bóg uwielbiony, 
Bóg, który jeden jest w Trójcy, 
Bo Ciebie, Pani, obdarzył 
Łaską szczególnej świętości. Amen. 
 
M 831 
 
Witaj, o Gwiazdo Morza! 
Wiatj, o Bramo Niebios! 
Twój Bóg, Stworzyciel świata, 
On wybrał Cię przed jutrzenką. 
 
O 33 
 
Sh'ma Izrael Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 
Sh'ma Izrael Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 
Sh'ma Izrael Adonai Elohenu, Adonai Ehad. 
 
Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem twym, Panem jedynym.  
Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem twym, Panem jedynym.  
Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem twym, Panem jedynym.  
 
P 1 
 
Błogosławiony, alleluja, człowiek, który nie idzie za radą występnych.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Pan czuwa nad drogami sprawiedliwych, ale droga grzeszników wiedzie ku zgubie.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Służcie Panu z bojaźnią, z drżeniem oddajcie Mu hołd.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Szczęśliwy mąż, który w Nim pokłada nadzieję.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Panie powstań, wybaw mnie, Boże mój. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Od Pana przychodzi zbawienie ludowi, któremu błogosławi.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże.  
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Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże.  
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże.  

Nasza nadziejo, Panie, Tobie cześć.  
 

P 23 
 

Pasterzem mym jest Pan, nie brak mi niczego.  
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Nad wody spokojne prowadzi, by orzeźwić mą duszę. 
Właściwymi ścieżkami mnie wiedzie 
przez wzgląd na swe Imię. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, nie będę się lękał.  
Twój kij i laska Twa są tym co mnie pociesza. 
Dla mnie stół przeobfity zastawiasz wobec mych przeciwników; 
namaszczasz mi głowę olejkiem; 
kielich mój pełen wybornego wina. 
Łaska i szczęście pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam 
w domu Pańskim 
po najdłuższe czasy.  
 

P 24(2) 
 

Kocham piękno domu Twego, Panie, Alleluja, Alleluja! 
 

P 95 
 
Psalm Wezwania 
 

1. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 
 

2. Bo Pan jest Bogiem wielkim, * 
Królem nad wszystkimi bogami. 
W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą. * 
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, 
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. 
 

3. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 
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4. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: * 
"Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,  
jak na pustyni w dniu Massa,  
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła. 
 
5. Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło * 
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają». 
Przeto przysiągłem w gniewie, * 
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku". 
 
6. Lecz oto dla nas,  
Pan ustanowił Dzień nowy: 
owo „dzisiaj”, gdzie Chrystus wchodzi do swego spoczynku; 
a my, którzy otrzymaliśmy Jego Słowo, czuwamy w wierze, 
aby wejść razem z Nim do miejsca Jego odpoczynku.  
 
7. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,  
jak była na początku,  
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 
 

P 103  
 
Błogosław duszo moja Pana, 
błogosławiony jesteś Panie. 
Błogosław, duszo moja Pana, 
i wszystko, co we mnie jest, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja Pana, 
nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 
On odpuszcza wszystkie twoje winy 
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, 
obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. 
Błogosław, duszo moja, Pana, 
i wszystko, co we mnie jest, święte imię Jego. 
Błogosławiony jesteś, Panie. 
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P 117 
 
Alleluja! Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy! 
Alleluja! Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki.   
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże! 
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże!   
Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże!   
Chwała Tobie, Boże! 
 

P 135 
 
Wysławiajcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jerozolimie. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Chwalcie Pana, bo jest dobry, 
bo Jego łaska wiecznie trwa. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Dziękujcie Bogu z niebios, 
bo Jego łaska wiecznie trwa. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
 

P 137 
 
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali na wspomnienie Syjonu. 
Alleluja. 
Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. 
Alleluja. 
Tam nam rozkazano  zaśpiewać pieśń radosną i nasi gnębiciele zażądali: 
„Zaśpiewajcie jedną z pieśni syjońskich!” 
Alleluja. 
Jakże zaśpiewamy pieśń Pańską na obcej ziemi? 
Alleluja. 
Jeśli zapomnę Ciebie, Jeruzalem, niech zapomnę też o prawicy mojej! 
Alleluja. 
Niechaj mój język przyschnie mi do podniebienia, jeśli zapomnę o Tobie, jeśli nie 
postawię Jeruzalem ponad wszelką moją radość! 
Alleluja. 
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P 146 
 
Chwal duszo moja Pana,  
będę chwalił Pana do końca mego życia,  
będę śpiewał mojemu Bogu dopóki istnieję. 
 
Nie pokładajcie ufności w książętach,  
ani w człowieku, który zbawić nie może.  
 
Kiedy duch go opuści,  
znów w proch się obraca  
i przepadają wszystkie jego zamiary. 
 
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,  
kto pokłada nadzieję w Panu, Bogu swym.   
 
On stworzył niebo i ziemię,  
i morze ze wszystkim, co w nim istnieje.   
 
On wiary dochowuje na wieki,  
uciśnionym sprawiedliwość wymierza.  
Chlebem karmi głodnych. 
 
Pan wypuszcza na wolność uwięzionych.  
Pan przywraca wzrok ociemniałym,  
Pan dźwiga poniżonych, 
Pan kocha sprawiedliwych, 
 
Pan strzeże przybyszów,  
ochrania sierotę i wdowę,  
lecz występnych kieruje na bezdroża.  
Pan króluje na wieki,  
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 
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R 1 
 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 

1. NIEDZIELA 
Niech znajdę mą radość w Twej obecności. 
z powodu chwały Twej, Panie, 
niech Twoja słodycz spoczywa przy mnie, 
dzięki Ci składam za bezmierną Twą dobroć. 
 

2. WTOREK 
Tak jak słońce jest radością,  
tych, którzy szukają dnia jego. 
Tak Ty, mój Boże, jesteś mą radością, 
bo Tyś jest słońcem mym. 
 

3. ŚRODA 
Tyś otworzył oczy mego serca 
i ujrzałem dzień twój święty;  
a światłość Twoja rozproszyła 
wielką ciemność sprzed oblicza mego. 
 

4. CZWARTEK 
Jezu, Panie, Ty przyszedłeś na ziemię 
i z ludźmi rozmawiałeś. 
W miłosierdziu Swoim,' daj nam ujrzeć Twe oblicze, 
a Twoje Imię będzie wypisane na czołach naszych.  
 

5. PIĄTEK 
Ty przyjąłeś naszą słabość 
i stałeś się z nią jedno. 
O Chryste,' w wielkiej Twej litości, 
przez Swój Krzyż bądź mocą Twego Kościoła. 
 

6. DOX. 
Boże trzykroć święty, Ciebie wysławiamy. 
Święty jest Ojciec, Źródło wszelkiej świętości, 
Święty jest Syn,' obraz Ojca niewidzialnego, 
Święty jest Duch, który wszelkie stworzenie uświęca. 
 

7. SOBOTA 
Błogosławione niech będzie Słowo Boga, 
Książe Pokoju, zrodzony z Maryi; 
Zstąpił On w Nią jako rzeka, 
jako deszcz, co wzrost daje.  
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R 2 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Panie, Tyś naznaczył nasze czoła 
Światłem Twego Oblicza, 
wielbimy Cię za Twoją miłość, 
boś Ty jest bliski,' i nas widzisz. 
 
2. WTOREK 
Ty nas nawiedzasz, Panie, 
pośród nocy wychodzisz nam na spotkanie 
i nasze serce jak dzień się stanie, 
a śpiewy nasze jak piękno Pana. 
 
3. ŚRODA 
Dzięki Ci składamy, Chryste, nasz Boże, 
Tyś wziął nas za rękę i podniósł, 
w miłości Swojej uznałeś nas godnymi, 
abyśmy stali przed Tobą. 
 
4. CZWARTEK 
Ciało twoje zostawiłeś nam w darze, 
darowałeś nam Chleb nieśmiertelności, 
do dna wypiłeś kielich Twojej Paschy, 
kielich wina nowego,' co upaja moje serce. 
 
5. PIĄTEK 
Panie, Tyś przyjął me oblicze,  
abym nie odwrócił się od Ciebie. 
Widząc Cię moje serce już się nie lęka, 
bo Tyś mym Zbawicielem' i moim miłosierdziem. 
 
6. DOX. 
Boże trzykroć święty, Ciebie wysławiamy. 
Święty jest Ojciec, Źródło wszelkiej świętości, 
Święty jest Syn,' obraz Ojca niewidzialnego, 
Święty jest Duch, który wszelkie stworzenie uświęca. 
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7. SOBOTA 
Krzewem oglądanym przez Mojżesza,  
co ogniem płonął, a się nie spalał, 
jest łono Dziewicy Maryi, 
zamieszkanej płomień Słowa Bożego. 
 

R 3 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Wyszedłeś rankiem Panie, 
by szukać owcy, co do Ciebie należy. 
Przyprowadź nas z powrotem, gdy wieczór zapada, 
o Ty, który ludzi miłujesz. 
 
2. WTOREK 
Poślij nam Anioła Twego Pokoju, 
rozciągnij nad nami Dobroć Twoją. 
Niech poznamy Ciebie,' Ojcze nie mający początku, 
i Tego, którego posłałeś, ' Jezusa Chrystusa. 
 
3. ŚRODA 
Doczekawszy kresu nocy, 
nasyceni spoczynkiem danym ku naszej radości,  
prosimy Cię! Niech światło Twego oblicza, 
wzejdzie w naszych sercach. 
 
4. CZWARTEK 
Tyś kołatał do drzwi, Panie, 
a myśmy głos Twój usłyszeli. 
Przyszedłeś do nas, by z nami wieczerzać, 
Ty przy nas, a my przy Tobie. 
 
5. PIĄTEK 
Niech Krzyż Twój pośrodku ziemi zasadzony, 
chroni nas i nas strzeże. 
On jest drzewem Życia Raju nowego 
i źródłem gaszącym wielkie pragnienie. 
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6. DOX. 
Chwałą Tobie, Ojcze Wszechmogący, 
chwała Tobie, Chryste Panie, któryś nas wybawił od śmierci, 
chwała Tobie, Duchu Święty, który dajesz nam życie, 
Trójco błogosławiona, ' chwała Tobie. 
 
7. SOBOTA 
Synu Boży, Tyś przyszedł na naszą ziemię, 
zrodziłeś się z Maryi jak Boże Ziarno, 
przyobleczony purpurą naszego śmiertelnego ciała, 
Pierworodny spośród nowego stworzenia.  
 
R 4 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Oświeć Duchem Twoim, Panie, 
tych, co sławią Twoją Światłość. 
Tyś zwycięzcą Piekieł i nocy, 
przez blask Twego Zmartwychwstania. 
 
2. WTOREK 
Obrazie i odblasku Ojca, 
na swój obraz odnawiasz człowieka 
i przez wodę i krew twego otwartego boku, 
czynisz z niego żyjącego, co widzi Boga. 
 
3. ŚRODA 
Woda, co szepcze Twe Imię 
wypłynęła na me usta. 
Upojony zostałem wodą żywą 
i poznałem dar Boży. 
 
4. CZWARTEK 
Wyryłeś, Panie, Twój Kościół, 
na dłoniach Twoich rąk. 
Jakże mógłbyś zapomnieć 
tych, których od wieczności wybrałeś. 
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5. PIĄTEK 
Jezu, Tyś Ustami Ojca, 
niech Twe milczenie przemawia do tego, który Cię słucha. 
Przez Twą łagodność i Twoje posłuszeństwo, 
podobnyś do Baranka zabitego i niemego. 
 
6. DOX. 
Chwała Tobie, Ojcze Wszechmogący, 
chwała Tobie, Chryste Panie, któryś nas wybawił od śmierci. 
Chwała Tobie, Duchu Święty, który dajesz nam życie, 
Trójco błogosławiona' chwała Tobie! 
 
7. SOBOTA 
Śpiewamy Ci wraz z Maryją' Ziemią Obiecaną, 
mlekiem i miodem płynącą. 
Ona wydała na świat Chleb Życia, 
Mesjasza Bożego, który z niej ciało przyjął. 
 

R 5 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Obdarz nas, Boże, łaską Słońca sprawiedliwości, 
zachowaj nas w radości Twego Ducha Świętego, 
pozwól nam ujrzeć Twą Jutrzenkę w radości, 
Ty, któryś jest dniem, co się nie kończy. 
 
2. WTOREK 
Całe stworzenie będzie czuwać,  
by psalmy śpiewać z Aniołami. 
Bądź z nami. kiedy dzień nadchodzi, 
i niech nasze serce zamieszka Twa Obecność. 
 
3. ŚRODA 
W upragnionym cieniu Twego Krzyża, 
znalazłem, Panie, mój spoczynek. 
A wszystkie ptaki niebieskie, 
przyszły szukać schronienia w jego gałęziach.  
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4. CZWARTEK 
Ty, któryś Ogniem, Wiecznością, 
Tyś nam Paschę przygotował i nam usługiwał. 
I umocnieni Ciałem Twym i Twoją Krwią, 
głosimy Ewangelię Twego Zmartwychwstania. 
 
5. PIĄTEK 
Panie Jezu, Tyś Mękę cierpiał 
i umarł za nas na Krzyżu. 
Tyś nas wybawił od grzechu 
i przyciągasz do siebie cały wszechświat. 
 
6. DOX. 
Ojcze Niewidzialny, Źródło światłości, 
Zdroju Życia i wszelkiej Prawdy. 
Obdarz nas Duchem, ' oświeć nasze serca, 
abyśmy znali Ciebie' i Syna Twego Umiłowanego. 
 
7. SOBOTA 
Matka Twoja przyjęła w swych ramionach 
błogosławione Twe Ciało z krzyża zdjęte. 
A tyś przyjął ją u siebie 
w chwale Nieba. 
 
R 6 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Przyoblekłeś się w naszą słabość, 
a nas odziałeś Swoim blaskiem, 
wprowadziłeś Kościół, ' Swą Oblubienicę, 
do komnaty zaślubin' Królestwa nowego. 
 
2. WTOREK 
Panie, nie zważaj na nasze grzechy, 
lecz na wiarę Twojego Kościoła, 
obdarz nas słodkim zmiłowaniem Twoim, 
Ty, który jesteś większy niż nasze serce. 
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3. ŚRODA 
Z mego serca płynie modlitwa uwielbienia, 
pieśń moją śpiewam na cześć mego Króla, 
niech Twój Duch mówi we mnie, 
niech mnie prowadzi do blasku Twej jutrzenki. 
 
4. CZWARTEK 
Widzieliśmy dziś Chrystusa Pana, 
piliśmy Jego Krew, ' On nam przebaczył,  
wysławialiśmy Jego chwałę, 
i czuwamy w nadziei Jego powrotu. 
 
5. PIĄTEK 
Jezu, 'Światłości nie znająca zmierzchu, 
daj nam poznać piękno twego krzyża, 
rozpostartymi ramionami zgromadź wszystkie ludy, 
by dać je Ojcu' oddając Mu siebie. 
 
6. DOX. 
Ojcze niewidzialny, Źródło światłości, 
zdroju życia i wszelkiej prawdy, 
obdarz nas Duchem, który nas oświeca, 
abyśmy znali Ciebie i Syna Twego Umiłowanego. 
 
7. SOBOTA 
Wyśpiewujemy łaskawość Boga dla ludzi 
i obfitość Jego miłosierdzia;  
Maryję, ' ziemię, w której Bóg zasiał radość świata, 
oczekiwanie naszego pragnienia, ' kadzidło naszej modlitwy. 
 

R 7 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Ty, o błogosławiony, ' Panie przebaczenia i miłosierdzia, 
oświecenia i nieśmiertelności;  
podnieś mnie z upadku w tej godzinie dnia 
i przywróć mnie do życia, mój Zbawicielu. 
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2. WTOREK 
Ciebie uwielbiamy, ' Słońce nieznające zachodu, 
sprawiedliwi Cię otaczają, jak gwiazdy nocą; 
niech głosy nasze się złączą z ich uwielbieniem, 
by Tobie śpiewać, któryś jest święty. 
 
3. ŚRODA 
Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu, 
za radosną Nowinę Twojego Słowa; 
niech będzie ono naszą mocą,' niech dokona w nas swego biegu, 
niech powróci do Ciebie, ' obarczone obfitym owocem. 
 
4. CZWARTEK 
Przychodzimy do Ciebie, jak przyszedł celnik 
i z twarzą odkrytą, prosimy o zmiłowanie;  
w godzinie tej, gdy jaśnieje Twoje miłosierdzie, 
co na nowo nas stwarza na Twój obraz. 
 
5. PIĄTEK 
Błogosławiony bądź, o Czuwający, żywy i święty, 
Synu przedziwny Najwyższego. 
Krwią swoją oczyściłeś Kościół, Twą Oblubienicę, 
i ofiarowałeś jej Niebo. 
 
6. DOX. 
Błogosławiony bądź, ' Ojcze Miłosierdzia, 
Boże łaskawości i pociechy wszelkiej. 
Błogosławiony niech będzie Syn Twój, Jezus' i Duch, którym nas obdarzył, 
wczoraj i dzisiaj, i na wieki. 
 
7. SOBOTA 
Jednorodzony Synu Ojca, ' Tyś przyjął ciało z Dziewicy Maryi, 
ona czuwała nad Toba przy Twym narodzeniu. 
Ona czuwała przy Tobie pod krzyżem Twoim, 
z Apostołami oczekiwała przyjścia Ducha. 
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R 8 
 
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
 
1. NIEDZIELA 
Kościele Chrystusa jaśniejący pięknem, 
nie wyglądaj wschodu słońca, 
albowiem Pan jest Twą pochodnią 
i On Cię oświecił! 
 
2. WTOREK 
Przebacz winy nasze, wymaż nasze grzechy, 
Panie, któryś dźwigał ciężar naszych nędz. 
Nie się wyleje na nas Twoje miłosierdzie, 
bo Krwią Twoją żywą nas odkupiłeś. 
 
3. ŚRODA 
Ty, który od Ojca pochodzisz, jaśniej wśród nocy naszej 
objaw się nam, Światłości niedostępna. 
Ty któryś obiecał, iż dasz nam kontemplować Twe Oblicze, 
odnów nasze serca, do życia przeznaczone. 
 
4. CZWARTEK 
Ty, który nas szukałeś, gdyśmy byli zagubieni, 
o Chryste, jednym z nas się stałeś. 
Przychodzę do Ciebie, by być oświeconym 
i nie będę zawstydzony. 
 
5. PIĄTEK 
Panie, całujemy Twój Krzyż, 
znak prawdziwej radości, 
Drzewo Życia, co jednoczy niebo i ziemię, 
i ogarnia cały wszechświat. 
 
6. DOX. 
Błogosławiony bądź, Ojcze Miłosierdzia,  
Boże łaskawości i pociechy wszelkiej. 
Błogosławiony niech będzie Syn Twój, Jezus' i Duch, którym nas obdarzył, 
wczoraj i dzisiaj, i na wieki. 
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7. SOBOTA 
Maryja stała się świątynią Najwyższego, 
Źródłem opieczętowanym, ' nie uczynionym ręką ludzką. 
Z niej wytrysnęła woda, co odpuszcza grzechy, 
Maryja, ziemia nienaruszona, ' ocieniona przez Ducha. 
 
T 32  
 
Moja dusza tęskni za Tobą, 
duch mój ze łzami szuka Ciebie, Panie mój, 
nad smutkiem moim zmiłuj się, 
ciemności moje oświeć, 
radość daj duszy mej, 
pokory Twojej naucz mnie, 
w miłosierdziu Twoim zachowaj duszę mą 
i w Twej bojaźni mnie utwierdź. 
 
T 51  
 
Odwagi, Jerozolimo, pocieszy Cię Ten, który nadał Ci imię. 
Jerozolimo, spojrzyj na wschód i zobacz radość przychodzącą ci od Pana. 
Jerozolimo, odłóż szatę smutku i utrapienia swego, 
a przyodziej wspaniałe szaty chwały,  
dane ci na zawsze przez Pana. 
Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: 
Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. 
Podnieś się, Jerozolimo, stań na miejscu wysokim i spojrzyj na wschód. 
Zobacz twe dzieci zgromadzone na słowo Świętego od wschodu do zachodu, 
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. 
Na twoich murach, Jerozolimo, postawiłem straże, 
dniem ani nocą, nigdy nie zamilkną. 
Nie dajcie Panu spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jerozolimy 
przedmiotem chwały na ziemi. 
 
T 126  
 
Wstąpiłeś na Krzyż, Panie mój, 
Ty, który z nieba zstąpiłeś, 
Poszedłeś na śmierć,' Życie Nieśmiertelne, 
Zanurzyłeś się w ciemności, o Światłości prawdziwa, 
by otworzyć nam Królestwo Twoje, Boże Zbawco.  
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T 593  
 

Dziś Chrystus do nieba wstępuje, 
zasiada po Ojca prawicy! 
Śpiewajcie Panu chwał! 
 
1. Ciesz się i wesel, Jeruzalem! 
Uwielbiaj Twego Króla w Jego chwale. 
On dziś wstępuje nad niebiosa, 
Ludziom rozdziela Swe dary. 
 

TAIZÉ: BONUM EST 
 
Bonum est confidere in Domino bonum sperare in Domino. 
 

TAIZÉ: CONFITEMINI DOMINO 
 
Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluja. 
 

TAIZÉ: CRUCEM TUAM 
 
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine. 
 

TAIZÉ: GLORIA 
 
Gloria, gloria, gloria, Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto. 
 

TAIZÉ: LAUDATE DOMINUM 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluja! 
 

TAIZÉ: LAUDATE OMNES GENTES 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

TAIZÉ: MISERICORDIAS DOMINI 
 
Misericordias Domini i aeternum cantabo. 
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Alleluja! Chwalcie Pana, wszystkie narody P 117 str. 155 
Aniołowie Pańscy, zgromadzenie święte D 31/III str. 27 
Apostołom podobni i mądrością Bożą oświeceni F 13bis str. 65 
Bądź błogosławion Panie str. 9 
Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chwalebny ApT 820 F 56/1 str. 8; 19; 81; 
Betlejem miasto szczęśliwe F 94/II str. 102 
Błogie wzruszenie ogarnia nas wszystkich F 95/II str. 103 
Błogosław duszo moja Pana, błogosławiony Jesteś Panie str.  7; 8; 120; 154 
Błogosławieni jesteście, Alleluja! ApT 091 str. 6; 12 
Błogosławiony jesteś Panie, Boże nas H 206 str. 112 
Błogosławiony jesteś, bo czysty D 61/II str. 36 
Błogosławiony ubogi w duchu D 82 str. 40 
Błogosławiony, Alleluja, człowiek, który nie idzie P 1 str. 152 
Bogarodzicę i Matkę Światłości M 330 str. 138 
Bogurodzica Dziewica M 290 str. 133 
Bogurodzica M 290 str. 133 
Bolejąca Matka stała M 613/I str. 144 
Bonum est cofidere in Domino str. 8; 167 
Boże jesteś ponad czasem F 79 str. 95 
Boże Stwórco wszystkich rzeczy H 208 str. 115 
Bóg Dawidowi złożył obietnicę F 35 str. 77 
Bóg nasz Pan jako król zasiada F 77/6 str. 90 
Bóg Ojciec nasz str. 7 
Bóg tak ukochał świat E 300 str. 44 
Bóg wybrał ubogich według świata F 39/1 str. 80 
Chóry świętych Serafinów F 93/II str. 100 
Chryste na twarz padamy F 56/5 str. 82 
Chryste nadziejo zbawienia F 78/II str. 94 
Chryste Twój krzyż jest naszą światłością F 56/2 str. 82 
Chryste Tyś jest blaskiem wszystkich świętych F 77/8 str. 91 
Chryste Tyś Królestwem niebios D 83 str. 41 
Chryste Zwycięzco Tyś Królestwo str. 7 
Chrystus do swego stołu nas zaprasza E 309 str. 51 
Chrystus Pan nasz ukaże się E 9 str. 43 
Chrystus Pan z grobu powstał str. 3 
Chrystus Pan, nasz Zbawiciel F 77/12 str. 92 
Chrystus Wodzem H 98 str. 105 
Chrystus z nieba jest posłany D 11/II str. 26 
Chrystus zmartwychwstał Alleluja str. 5 
Chrystus Zmartwychwstał, jego światłość lśni str. 5 
Chwal Syjonie Zbawiciela B 72 str. 21 
Chwal, duszo moja Pana, będę chwalił Pana P 146 str. 156 
Chwalcie i błogosławcie Pana mego F 70/I str. 4; 7; 86 
Chwalcie i błogosławcie Pana, Alleluja M 045 str. 125 
Chwała Ci, Chryste, Zbawco! E 308 str. 50 
Chwała Tobie Panie wszechmogący F 77/2 str. 8; 89 
Chwała Wam Apostołowie D 42/II str. 30 
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Ciebie Chryste, blasku Ojca D 31/II str. 27 
Ciebie Królu nieśmiertelny daj mi głosić  H 150 str. 107 
Ciebie któryś jest źródłem Życia H 627 str. 122 
Ciebie sławimy o Maryjo M 043 str. 125 
Ciebie wielbimy hymnami M 813/I str. 149 
Confitemini Domino str.  167 
Crucem tuam adoramu Domine!  F 56/6 str. 82; 167 
Człowieku Boży który niosłeś płomień F 23/I str. 68 
Daj nam dzisiaj Panie, chleba życia. E 301 str. 45 
Daj pokój, Panie, tym, którzy strzegą Twego Słowa str. 9 
Daj spocząć pomiędzy świętymi F 81 str. 96 
Dawnych proroków zapowiedź M 204 str. 132 
Dla ludu Twego, Panie Jezu D 72 str. 38 
Dla mnie żyć, to Chrystus ApT 422 F 56/3 str. 7; 15; 82; 
Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia M 233 str. 132 
Dla naszej radości zmartwychwstałeś str. 3 
Drzewo życia zasadzone na Kalwarii F 56/2 str. 5; 82; 
Duch Prawdy będzie świadczył ApT 043 str. 11  
Dziewico Maryjo, córo Izraela M 531 str. 143 
Dzisiaj Dawid napełnia się weselem F 15/1 str. 67 
Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie M 413/III str. 140 
Dziś Chrystus do nieba wstępuje M T 593 str. 167 
Gabryjel mówił Ci, Dziewico  M 5 str. 124 
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie M 291/I str. 134 
Gloria, Gloria, Gloria Patri et Filio str. 167 
Głos ich rozchodzi się na całą ziemię str. 11; 18 
Głosimy Wam Mesjasz Ukrzyżowanego F 56/4 str. 8; 82 
Gwiazdo Magdali, szczęśliwa niewiasto F 33/II str. 76 
Idź bezpiecznie i w pokoju F 39 str. 80 
Idźcie, nauczajcie wszystkie narody ApT 033 str. 3 
Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, niech wszechświat ApT 053 str. 11 
Jak gwiazd poranna jaśnieje D 81 str. 39 
Jak ogień Słowo, mój Boże str. 9 
Jesteś blisko, Panie, przez Twoje Słowo str. 9 
Jesteście ludem wybranym str. 6 
Jezu świata Zbawicielu F 77/13 str. 93 
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego głosimy wam F 82 str. 96 
Jezusie Synu Dawida, ogłoszony przez proroków F 27 str. 71 
Józefie niech ciebie sławi całe niebo F 16/II str. 68 
Jubilate Deo str. 6 
Jutrzenko wschodząca przed Słońcem M 295/I str. 135 
Już jasna wzeszła jutrzenka F 33/I str. 75 
Już nie nazywam was sługami lecz przyjaciółmi E 307 str. 50 
Już od młodości w grotach na pustyni F 29/I str. 72 
Już was nie nazywał sługami ApT 041 str. 11 
Kocham piękno domu Twego A 32/3 str. 10; 153 
Krzyż Twój jaśnieje blaskiem świetlanym F 57/I str. 83 
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Krzyżowi Twojemu kłaniamy się F 62 str. 85 
Kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje ApT 025 str. 11 
Któż zdoła Ciebie sławić H 628 str. 122 
Laudate Dominum str. 167 
Laudate omnes gentes str. 167 
Marcinie Pana spotkałeś w bramie F 83/II str. 97 
Marcinie równy Apostołom F 83/I str. 97 
Mario, obleczona łaską M 432 str. 141 
Maryjo Córko królewska M 703 str. 148 
Matko Boga, piękna i bez skazy M 011 str. 124 
Matko coś miłości zdrojem M 613/II str. 145 
Matko źródło ukochania M 614/II str. 147 
Mądrość stół zastawiła obficie E 305 str. 47 
Męka Bożych Apostołów F 30 str. 73 
Mężny Pasterzu wielki męczenniku F 23/II str. 69 
Misericordias Domini str. 167 
Moja dusza tęskni za Tobą  T 32 str. 166 
Na Boży rozkaz opadły kajdany F 13/II str. 65 
Na fundamentach miasta ApT 023 str. 11 
Nad rzekami Babilonu P 137 str. 155 
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie D 63/I str. 37 
Najświętszy Stwórco wszechświata B 74 str. 23 
Najwyższa Trójco str. 6 
Najwyższy dobry Panie nasz Alleluja! F 71 str. 86 
Najwyższy dobry Panie Twoja jest sława F 70/II str. 86 
Nakłoń me serce do Twych napomnień str. 9 
Naszą pieśnią chwalmy śmierci zwycięzcę str. 8 
Niczym cherubinowie, Ciebie sławimy E 271 str. 44 
Nie będą już łaknąć str. 7 
Nie będą już łaknąć, ani nie będą pragnąć str. 4 
Nie bójcie się Jam zwyciężył świat str. 7 
Nie ma większej miłości ApT 022 str. 11 
Nie oddalaj ode mnie Twej pomocy Panie! E 314 str. 7; 54;  
Nie potrzeba im blasku słońca F 77/7 str.  90 
Niech dusza moja chwali Ciebie str. 9 
Niech imię Pańskie będzie błogosławione A 32/2 str. 5; 10 
Niech Kościół święty z radością F 0 str. 59 
Niech moja modlitwa dotrze do Ciebie, Ojcze str. 8 
Niech Pan nas błogosławi i strzeże str. 4 
Niech śpiewa niebo z radością D 43/I str. 31 
Niech Twórca wszechrzeczy zachowa H 151/I str. 107 
Niech wszystkie ludy śpiewają twą chwałę str. 5 
Niech zabrzmią hymny radosne M 813/II str. 150 
Niech zadrży niebo i ziemia się raduje  M 513 str. 141 
Niepojęta Trójco niewysłowiona H 205 str. 111 
Nieśmiertelny blasku Ojca H 208 str. 114 
Niezliczone zastępy świętych H 242 str. 120 
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Nim czas się począł zanim wszechświat powstał H 209 str. 117 
O Chryste światło aniołów F 95/I str. 102 
O Jeruzalem szczęśliwe D 11 str. 25 
O Matko łaskawości, Matko Odkupiciela M 072 str. 128 
O pełna chwały Dziewico M 291 str. 134 
O potężny Królu Chryste F 78/I str. 94 
O światłości wiekuista H 209 str. 116 
O Ty nad wszystko najwyższy H 205 str. 110 
Od mych ojców, otrzymałem świętą roztropność str. 9 
Od śmierci ocaliłeś, Panie, duszę mą str. 3 
Odwagi, Jerozolimo, pocieszy cię Ten T 51 str. 166 
Okrętów sterze niezawodny H 211 str. 119 
On króluje przez miłość str. 5 
On zstąpił, On również wstąpił str. 6 
Oto chleb dający życie M 062 str. 127 
Oto Ciało wydane za was E 317 str. 56 
Oto dzień szczęśliwy Apostołów święta F 31/I str. 74 
Oto gdy Twe pozdrowienie M 323 str. 138 
Oto Ja posyłam Was ApT 024 str. 11 
Oto Ja, wasz Bóg, wszystko czynię nowe F 77/10 str. 91 
Oto jest przybytek Boga pośród ludzi M 53 str. 126 
Oto misterium, gdzie Pan ofiaruje się E 32 str. 43 
Oto nadchodzi z obłokami F 77/6 str. 90 
Oto stoisz u drzwi D 61/I str. 35 
Otworzą się usta me i napełnią się Duchem M 51 str. 126 
Otwórz me oczy, o Boże str. 9 
Ożywczej łaski poprzednik F 47 str. 81 
Pan jest Bogiem, objawił nam się A 10 str. 10 
Pan światłością i zbawieniem moim jest A 33/3 str. 10 
Pan uczynił mi wielkie rzeczy M 046 str. 126 
Pan Zbawiciel wszystkich ludzi E 330 str. 58 
Pani łaskawa Patronko Warszawy M 295/II str. 136 
Panie jak liczne są Twoje zmiłowania str. 9 
Panie jam Twoim sługą, spraw bym żył str. 9 
Panie na drogach Twego Słowa str. 9 
Panie nie jestem godzien E 313 str. 54 
Panie składamy Ci świętą ofiarę E 303 str. 46 
Panie Twe Słowo trawa na wieki str. 9 
Panie Tyś objawił Twoje Słowo str. 9 
Panie uwiebion bądź w Twoim Kościele ApT 500 str. 16 
Panie w dobroci Swej str. 9 
Panie zmartwychwstały! Kapłanie na wieki str. 3 
Panno czysta nad pannami M 613/III str. 145 
Panno z Panien Najjaśniejsza M 614/III str. 148 
Pasterzem mym jest Pan P 23 str. 153 
Patrzyłeś Janie natchniony przez Pana F 93/I str. 99 
Pieśnią dla mnie, Panie, Twoje Słowo str. 9 
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Po nocy brzask następuje F 35 str. 77 
Pobłogosław, męczennico D 54/II str. 33 
Pobłogosław, męczenniku D 54/I str. 32 
Pod Twoja obronę M 033 str. 125 
Pod Twoja obronę uciekamy się M 34 str. 125 
Pomoc moja przyjdzie od Pana A 32/1 str. 6; 10 
Poprzez cudowną wymianę M 123 str. 130 
Posyłam wam posłańca F 12bis str. 63 
Powstało słońce płomienne H 207 str. 113 
Powstań świeć, bo oto twa światłość  D 82 str. 41 
Pójdźcie błogosławieni mego Ojca F 56/5 str. 82 
Prawdziwie powstał z martwych Pan str. 6 
Przecudne światło wieczności oblało F 31/II str. 74 
Przed wiekami Pan umiłował Cię M 025 str. 125 
Przez Ciebie Bogarodzico M 514 str. 142 
Przez cierpienia swej męki str. 4 
Przez Twoje Słowo Panie, podtrzymaj mnie str. 9 
Przybądź, Duchu Świętości, napełnij serca miłością H 421 str. 120 
Przybyłeś do swej świątyni F 1/2 str. 60 
Przyjdzie pokłońmy się przed Chrystusem A 1/1 str. 2 
Przyjdź do nas Panie bo ciemność zapada H 210 str. 118 
Przyjdź o niebieska Królowo M 313 str. 137 
Przyjdźcie pokłońmy się Chrystusowi ApT 034 str. 3 
Przyjdźcie pokłońmy się Chrystusowi Królowi F 77/1 str. 89 
Przyjdźcie pokłońmy się Panu On wzywa ApT 032 str. 3 
Przyjdźcie pokłońmy się Panu. On zbawia F 56/1 str. 81 
Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Panu A 2/1 str. 2 
Przyjdźcie radośnie śpiewajmy Panu P 95 str. 153 
Przyjdźcie uwielbiajmy Chrystusa A 002 str. 2 
Przyjdźcie uwielbiajmy Pana M 001 str. 2 
Przyjdźcie z uwielbieniem pokłońmy się A 2/2 str. 2 
Przystąpię do ołtarza Bożego A 1/2 str. 2 
Przystrój Syjonie, świątynię F 8 str. 61 
Raduj się Kościele nasza Matko M 003 str. 2 
Raduj się nieprzestąpiona Bramo Pańska M 7 str. 124 
Raduj się Polsko ojczyzno F 24/I str. 70 
Ręką swą Pan podniósł mnie str. 4 
Rozjaśnij Panie serca mego ciemność F 72 str. 88 
Rozraduj się Dziewico F 7bis str. 60 
Rozraduj się o Maryjo, nad Toba jaśnieje chwała M 032 str. 125 
Rozraduj się, nieprzestąpiona Bramo Pańska M 7 str. 124 
Rybaku, Bóg Cię zawezwał F 13/I str. 64 
Salve Regina str. 123 
Shema Izrael O 33 str. 152 
Skosztujcie i zobaczcie A 33/1 str. 4; 10 
Sław, języku, tajemnicę B 71 str. 20 
Sławmy hymnami męczeństwo F 94/I str. 101 
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Słońca promienie jak szatą Cię stroją M 413/II str. 139 
Słudzy Chwały Bożej D 31 str. 26 
Sługo który za mój grzech cierpiałeś H 627/I str. 121 
Spożywać przyjdźcie, Pan nas zaprasza E 318 str. 57 
Stoi Matka obolała M 614/I str. 146 
Strażniczko dziewic przeczysta M 814 str. 151 
Stwórco Tyś pośród chaosu H 210 str. 117 
Stwórco wszechświata i Panie D 32/I str. 28 
Svaty Vaclave F 75 str. 88 
Symeon i Anna przyleli Dzieciątko F 2/1 str. 60 
Szczęśliwi, szukający całym sercem str. 9;  
Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w próbie ApT 092 str. 6; 13 
Sztandary Króla się wznoszą F 58 str. 84 
Szukam zawsze Twego zbawienia str. 9 
Śpiewajmy aniołom, wiernym stróżom ludzi D 32/II str. 29 
Śpiewajmy hymny triumfu D 54/III str. 34 
Światłem na mojej ścieżce, Twoje Słowo Panie str. 9 
Światło ze Światła zrodzone F 36/II str. 79 
Światłości wszystkich ludów F 7 str. 60 
Świątobliwych dwóch Oświecicieli 
Święty Boże R 1-8 str. 157-165 
Święty Józefie, grona niebian chlubo F 16/ str. 67 
Święty Michale, Książę Aniołów F 63 str. 85 
Świętym obrządkom i przepisom Prawa F 9/II str. 62 
Tak jak powiedział nam Alleluja str. 6 
Tak, wznoszę ręce me ku Twemu Słowu str. 9 
Ten którego zrodził Ojciec M 104 str. 129 
To co ujrzeliśmy ze Słowa Życia str. 8 
To co wyśpiewał zgodny chór proroków F 9/I str. 62 
To jest moje przykazanie ApT 054 str. 5; 12 
To moje Ciało wydane… E 315 str. 55 
To nie wy będziecie mówili ApT 012 str. 11 
Tobą się raduje, o łaski pełna M 355 str. 138 
Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ Mnie ujrzałeś ApT 520 str. 17 
Trzymając lampę płonącą D 63/II str. 37 
Twe ręce mnie uczyniły str. 9 
Twego miłosierdzia pełna jest ziemia str. 9 
Twoje przyjście pomiędzy ludzi F 14 str. 66 
Twórco Wszechrzeczy Ty narody rozmnażasz na ziemi H 151/II str. 108  
Ty który gasisz pragnienie nasze E 306 str. 8; 48 
Ty któryś Synem jest Boga F 36/I str. 78 
Ty nas prowadzisz Panie ku tej nowej ziemi E 302 str. 7; 46 
Ty uczyniłeś Piotra i Pawła ApT 100 str. 13 
Ty uczyniłeś Piotra i Pawła ApT 400 str. 14 
Tyś mojżeszowym krzewem jest M 121 str. 130 
Tyś Obrazem Sprawiedliwości H 152/II str. 109 
Ubodzy spożywać będą u stołu Pana E 304 str. 46 
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Uczcijmy hołdem należnym F 92/I str. 98 
Ujrzeliśmy prawdziwą światłość E 341 str. 59 
Ujrzycie niebiosa otwarte, Alleluja ApT 620 str. 18 
Urbs Ierusalem beata H 50 str. 104 
Ustąpcie chmurne ciemności H 207 str. 112 
W głębinach śmierci str. 5 
W królestwie Twoim – 6. ton rosyjski C 252 str. 24 
W męczeństwie nam objawia się D 51 str. 32 
W miłosierdziu Twoim, Przyjacielu ludzi D 84 str. 42 
W otwartych niebiosach widziałeś Szczepanie F 92/II str. 99 
W promieniach zorzy zbawienia M 204/I str. 131 
Waleczni i błogosławieni męczennicy D 55 str. 35 
Wciąż śpiewać chcemy Zmartwychwstałemu str. 3 
Wesel się ojczyzno w dniu wielkiego święta F 24/II str. 71 
Weselcie się i radujcie, albowiem wasze imiona ApT 031 str. 3; 4 
Wesele świata nowa gwiazdo nieba M 413/I str. 139 
Wielbimy Ciebie wszechmogący F 69 str. 85 
Witaj Gwiazdo Morza wielka Matko Boga M 203 str. 53 
Witaj krzyżu zwycięski F 57/II str. 83 
Witaj o Gwiazdo Morza  M 831 str. 152 
Wobec blasku światła Twego Chryste H 152/I str. 108 
Wraz z Janem Poprzednikiem F 27/1 str. 71 
Wstąpiłeś na krzyż T 126 str. 166 
Wszelkie stworzenie rozradowałeś Duchem Twym str. 5 
Wszyscy, co przyjmujecie Ciało i Krew Pana E 311 str. 53 
Wszystkie ludy klaskajcie w dłonie A 33/2 str. 4; 10 
Wy którzy poszliście za mną ApT 021 str. 11 
Wyjednaj naszym wargom oczyszczenie F 29/II str. 72 
Wysławiajcie imię Pańskie P 135 str. 7; 155; 
Wysławiam Cię, Ojcze Panie nieba i ziemi str. 6; 8 
Z boku Twego, przebitego włócznią B 73 str. 22 
Z drzewa Krzyża płynie Życie  M 061 F 56/3 str. 82; 127 
Z mego przebitego boku wytrysły wody żywe F 56/4 str. 4; 82 
Z świętego pnia Jessego M 041 str. 125 
Z wielką Mocą ApT 011 str. 10 
Zaiste, godnym jest wysławiać Ciebie M 012 str. 125 
Zasiadający na tronie F 77/7 str. 90 
Zbawiciela Chrystusa uczcijmy H 149 str. 106 
Zwiastuj Jóżefie F 15/2 str. 67 
Żal Apostołów ogarnia D 42/I str. 29 

 


