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P 995 ANTYFONY DO PSALMU WEZWANIA - ADWENT
1

Powstańcie ze snu i czuwajcie, bo nadchodzi Pan
2

Czas się wypełnił, nadchodzi Pan; przyjdźcie, uwielbiajmy Go.
3

Pan jest blisko uwielbiać przyjdźcie Go!
ANTYFONY DO PSALMÓW
NIEDZIELA

JUTRZNIA

Błogosławionyś Jezu, Baranku bez skazy, Ty który gładzisz grzechy
świata.

NIESZPORY

W owym dniu góry moszczem ociekać będą, a pagórki wydadzą mleko i
miód, Alleluja.

WTOREK

JUTRZNIA

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem
Sprawiedliwego.

NIESZPORY

Daj nam powrócić do Ciebie, Panie! Niech Twój lud odnajdzie swą
radość w Tobie! Twe zbawienie ukaż nam!

ŚRODA

JUTRZNIA

Zawarłem przymierze z moim sługą, tron jego ustanowię na wieki!

NIESZPORY

Oto imię Pana przychodzi z daleka, Jego świętej chwały blask napełnia
świat.
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CZWARTEK

JUTRZNIA

Sług oczy zwrócone ku Tobie, Panie, w oczekiwaniu Twego powrotu.

NIESZPORY

Noc posunęła się i dzień się już przybliżył: w sercach naszych wzejdzie
słońce sprawiedliwości.

PIĄTEK

JUTRZNIA

Pan Bóg obdarzy swoim dobrem, a nasza ziemia wyda owoc swój.

NIESZPORY

Nadchodzi już najwyższy Król z wielką mocą, aby lud swój zbawić,
Alleluja!

SOBOTA

JUTRZNIA

Chwała Pańska objawi się, wszelki człowiek ujrzy Boże zbawienie.

NIESZPORY

Raduj się, Jeruzalem: Oto twój Król nadchodzi! Nie lękaj się, z radości
tańcz, nadchodzi twe zbawienie!
ANTYFONY DO PSALMU UWIELBIENIA

A 911/2

Chwała Pańska objawi się, wszelki człowiek ujrzy Boże zbawienie.
A 912/2

Nadchodzi już najwyższy Król z wielką mocą, aby lud swój zbawić, Alleluja!
H 909

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem
Sprawiedliwego.
A 913/2

Raduj się, Jeruzalem: Oto twój Król nadchodzi! Nie lękaj się, z radości tańcz,
nadchodzi twe zbawienie!
3

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!
ANTYFONY DO MAGNIFICAT
PIERWSZY TYDZIEŃ

Raduj się Maryjo pełna łaski
NIEDZIELA, SOBOTA

Tyś nosiła w Swoim łonie Zbawienie świata. Wszelkie stworzenie Cię wysławia,
przyczyno naszej radości.
PONIEDZIAŁEK, WTOREK

W Tobie Adam jest odkupiony: Żałoba nasza skończona, w Tobie człowiek,
który pragnie otrzymuje wodę Życia.
ŚRODA

Powstań, przebudź się, tańcz z radości: Oto twój Król, to twoje Dziecię cichy
i pokorny sercem.
CZWARTEK

W Tobie się wypełni Słowo Pańskie i wszystkie pokolenia błogosławić Cię
będą.
PIĄTEK

Jesteś Bramą, którą Słowo przeszło nie otwierając. Ziemią, która daje swój
owoc i w której wschodzi Zbawiciel.
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A 933-939
17 GRUDNIA

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, obejmując wszechświat od
krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, przyjdź i naucz nas drogi
roztropności.
18 GRUDNIA

O Panie, wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na
Synaju dałeś mu Prawo. Przyjdź, aby nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.
19 GRUDNIA

O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą
zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie. Przyjdź nas wyzwolić i już
dłużej nie zwlekaj.
20 GRUDNIA

O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć
nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy, przyjdź i wyprowadź z więzienia
człowieka, który trwa w mroku i w cieniu śmierci.
21 GRUDNIA

O Wschodzie, blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i
oświeć żyjących w mroku śmierci.
22 GRUDNIA

O Królu, oczekiwany przez wszystkie narody, kamieniu węgielny, który
wszystkie ludy łączysz w jedno. Przyjdź i zbaw człowieka, któregoś z ziemi
utworzył.
23 GRUDNIA

O Emmanuelu, Królu nasz i Prawodawco, nadziejo i ratunku narodów, przyjdź
nas wybawić, nasz Panie i Boże.
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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
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.
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H 900
HYMN PORANNY

przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Głos Jana rozbrzmiał,
głos, który rozdziera ciemności.
Niech wszelki lęk w nas zamilknie:
Chrystus, nasze światło przychodzi!
Niech dusza ospała się zbudzi,
ukazuje się Słońce sprawiedliwości,
odpędzając mroki naszych serc,
wymazując wszystkie nasze grzechy.
Baranek Boży zstępuje z nieba,
by wypełnić święte Przymierze,
osuszyć łzy naszych oczu
i rozlać przebaczenie.
Byśmy w dzień sądu
gdy powróci w chwale,
mieli pewność,
triumfu Jego miłosierdzia.
Uwielbienie, cześć, potęga i chwała
Ojcu naszemu i Jego Synowi
i Duchowi Ożywiającemu
na wieki wieków. Amen.
HYMN WIECZORNY
przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Słowo Najwyższe wytryskujące z Ojca,
zrodzone z Niego przed wiekami,
Ty, który przychodzisz na ten świat,
by nowe życie w drze dać.
Oświeć nasze serce,
spal je w Twej miłości,
dozwól mu śpiewać
niezmierzoną chwałę Twego Królestwa.
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I kiedy w chwale powrócisz,
by sądzić naszą ziemię,
nie oddawaj nam według win naszych,
ale zbaw nas w Twej dobroci.
Uwielbienie, cześć, potęga i chwała
Bogu Ojcu, Synowi Bożemu
i Duchowi Światła
na wieki wieków.
H 901
HYMN PORANNY

przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Wypełniasz dla nas radosną nowinę,
cud niepojęty każdemu stworzeniu:
Z naszego człowieczeństwa uczyniłeś świętą świątynię,
gdzie cały wszechświat oddaje Ci chwałę.
Przyjdźcie ziemio i niebo i pokłon oddajcie!
Podziwiajcie łaskawość naszego Boga:
Oto nasze człowieczeństwo wyniesione przez Niego
do wiecznej jedności z Jego bóstwem.
Niech niebo i ziemia wyśpiewują przez wszystkie wieki
Tego, co otacza nas czułą miłością.
Ustanowił nas nad dziełem rąk swoich
i odnawia w nas obraz swojej chwały.
O Chryste, Boże nasz, Ty wszystko nam dałeś.
Twoje Imię jest wspaniałe we wszystkich Twych dziełach.
Twój Duch śpiewa w nas chwałę Ojca,
teraz i zawsze i na wieki wieków.
HYMN WIECZORNY
przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Panie wszechświat, który w swej dobroci
raczyłeś ożywić dzieło rąk Twoich.
Tego wieczoru, gdy zmrok zapada bądź nam światłem,
niech Twoje oblicze ukaże się oczom naszej wiary.
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Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad nami,
Nie dozwól, by występny z nas szydził.
Twój blask ustrzeże nasze domostwo,
będziesz nam siłą i wsparciem.
Ty, który dałeś Dawidowi siłę do zwycięstwa,
i nas przyoblecz siłą z wysoka.
Twa łaska niech nam towarzyszy,
a nieprzyjaciel zostanie pokonany.
Wyciągnij nad nami Twą prawicę a zbawieni będziemy,
rano, wieczorem i pośród nocy.
Twym Krzyżem jasnym okryj nas Panie,
nich spocznie na nas moc Ojca.
H 902
HYMN PORANNY

przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Niech nie gaśnie piękno Twego Kościoła,
niech nie umniejsza się Jego prawdziwe bogactwo.
Wspomnij Panie na obietnicę daną Piotrowi,
wypełnij dziś Twoje słowo prawdy.
Obdarz Kościół darem jedności,
by w nim narody szły ku Twemu światłu.
Odnów w nas gorliwość Ducha,
moc wiary i zapał do służby.
Pośredniku Jedyny między Bogiem i ludźmi,
daj nam pokój , co od Ojca przychodzi.
Daj wiarę w Ciebie i radosną nadzieję,
we wspólnocie ze Świętym Kościołem.
Ty, który pragniesz, by wszyscy byli zbawieni,
miłosierdziem nas obdarz w dzień Twego powrotu.
Byśmy nieustannie wznosili uwielbienie
ku Ojcu i Duchowi przez Ciebie nasz Panie.
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HYMN WIECZORNY

przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Niech nasze serce pozostaje czujne,
Duch Święty nieustannie niech budzi w nim uwielbienie.
Ty, który jesteś Nadzieją uciśnionych,
przyjdź leczyć nasze rany, przyjdź w nas się modlić.
Spraw, byśmy zawsze żyli w Twojej społeczności,
w naszych czuwaniach i nocnych snach.
Otwórz oczy naszego serca,
byśmy oglądali Twoją chwałę.
Niech Twój krzyż nad nami się wzniesie,
ciemność serc naszych niech precz oddali.
Oświeć nasze oczy Twoją sprawiedliwością,
Ty, który przyszedłeś nas zbawić przez Twoją krew.
Uwolnij nas od ciemności grzechu,
Skało pokoju, pozostań z nami.
Niech o poranku, wieczorem i nocą,
Trójcy Świętej Kościół dzięki składa.
H 903
HYMN PORANNY
przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

O Słowo, Przyjacielu ludzi, udziel nam Twego Ducha,
Dar Twego Królestwa i przybytek Ojca.
O Drogo w wierze, Żarze nadziei,
w każdym czasie bądź nam zwycięstwem w miłości.
O Blasku Ojca, wszyscy Cię szukają,
wejrzyj na nas, przyjdź i już nie zwlekaj.
Nie słyszysz jęku Twoich ubogich,
Ty, który nas szukałeś, gdy byliśmy zagubieni?
Zrodzony z Ojca niedostępnej Światłości,
zajaśniej pośród naszej nocy z Dziewicy Maryi.
Przez Nią stałeś się jednym z nas,
ukaż się, Panie nie zwlekaj.
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Czynisz z nas synów, nie ma już sierot.
Kiedy nadejdzie dla wszystkich dziedzictwo?
Przyjdź Ty, który obiecałeś, że Cię ujrzymy,
albowiem Ty żyjesz, a w Tobie my żyjemy!
HYMN WIECZORNY
O Chryste, Słowo Przedziwne, przyjdź oczyścić nasze serca,
w ogniu Ducha pociągnij nas ku Ojcu.
Ty, który powołujesz nas do oglądania Ciebie,
Ożyw tęsknotę za Tobą.
Pragniemy Ciebie, ale wejrzyj na nasze ubóstwo.
Tęsknota za Twym obliczem wzdycha w każdym bycie.
Przyjdź Panie, oczyść oczy wiary,
Daj odkryć miejsce naszego spotkania.
Radośni w nadziei ośmielamy się prosić,
Błagać w Twoje Imię moc Ojca.
Przyjdź, nie zwlekaj, daj naszym braciom
pokój i czułość Ducha Świętego.
O Ty, który przyszedłeś dać naszej ziemi pokój,
który od Ojca przychodzi i ogień Ducha.
Zanurz nas w Twym chrzcie ubóstwa i miłości.
O Chryste, Słowo Przedziwne, Przyjdź i nie zwlekaj.
H 904
HYMN PORANNY

przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Błogosławiony Bóg, który przemawiał do nas przez usta proroków.
Izajasz, prorok święty, oglądał oczyma ducha
Przedziwne Dziecię, owoc dziewictwa,
Emmanuela, Syna Bożego zrodzonego z Maryi.
To w Niej Duch Święty ukształtował
przedziwne Ciało jak zapowiedziano,
by było doskonale zjednoczone
z chwałą Ojca, od którego pochodzi.
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To cudowne poczęcie jest dziełem Ducha,
który jednoczy nasze człowieczeństwo z Osobą Syna,
by w niej dokonać zbawienia świata,
zgodnie z pełnym miłości zamysłem Ojca.
Jeden jest Chrystus Syn Boży,
w obydwu naturach od wszystkich uwielbiony,
Bóg prawdziwy, zrodzony z Odwiecznego Ojca,
prawdziwy Człowiek zrodzony z Maryi, gdy nadeszła pełnia czasów.
HYMN WIECZORNY
przekł.: Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie

Oczy, które zobaczą Twą chwałę,
niech oglądają także Twą łaskawość.
Uszy, które usłyszą Twe Słowo,
niech pozostaną otwarte na Twoje wołanie.
Serca, które Cię uwielbią w tajemnicach wiary,
niech śpiewają chwałę w jasności Twego Oblicza.
A tym, którzy przjmą Twoje Ciało i Krew Twoją,
daj pełnię zjednoczenia w Twoim Duchu.
Ci, którzy kochają piękno Twego Przybytku
prowadzeni niech będą drogami życia.
Kościół oddaje Ci chwałę,
napełnij go Twym błogosławieństwem.
Twoja miłość niech trwa w nas, Panie,
na naszą modlitwę odpowiedz miłosierdziem.
Otwórz wszystkim bramy Twych przybytków,
a nasza liturgia przez Ducha uświęcona odda Ojcu chwałę.
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H 905
Tekst: Liturgia Godzin

1. Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,
By ją nasycił i plonem obdarzył
Nowego życia.
2. Szukamy Ciebie, jak łania dążąca
Do chłodnej wody przejrzystych strumieni,
By się napoić i siły odzyskać
Na dalszą drogę.
3. Czekamy, Panie, na Twe narodzenie,
Jak nocne straże na świt oczekują;
Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały
Pożąda chleba.
4. Baranku Boży, posłany przez Ojca,
Byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,
Nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj
W człowieczych sercach.
5. Nadziejo świata i Nowe Przymierze,
Emmanuelu odwiecznej miłości,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym
Rozbrzmiewa chwała. Amen.
Hymn adwentowy, po 17 grudnia
Tekst: św. Ambroży (IV w.)

1. Przyjdź, o Zbawicielu świata,
I zdumionej ukaż ziemi
Tajemnicę narodzenia
Właściwego tylko Bogu.
2. Nie masz ojca pośród ludzi,
Gdyż poczęty jesteś z Ducha;
Słowo stało się człowiekiem,
Biorąc ciało z czystej Matki.
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3. Jesteś równy swemu Ojcu,
Lecz przyjąłeś postać sługi,
By uleczyć ludzką słabość
Przez potęgę swojej mocy.
4. Już jaśnieje żłób Twój, Panie,
Nowe światło noc przenika,
Wiara, której zło nie zaćmi,
Niech zabłyśnie wśród ciemności.
5. Tobie, Chryste miłosierny,
Twemu Ojcu i Duchowi,
Niech na wieki brzmi podzięka,
Chwała, cześć i uwielbienie. Amen.
H 908
1. O Stworzycielu niebios
wierzących lampo wieczna,
o Chryste, zbawco świata
usłysz głos błagań naszych!
2. Świat pełen śmierci widząc
w miłości twej litujesz się
by zbawić go z nieszczęścia
Ty go uzdrawiasz z grzechu.
3. Gdy wieczór czasów nadszedł
Dziewica życie dała Ci;
Jak Oblubieniec z domu
z czystegoś łona wyszedł.
4. Ty świat nasz przyjdziesz sądzić
o Boże nasz, prosimy Cię
chroń od nieprzyjaciela
zachowaj nas, gdy czas trwa!
5. Przed Twą potęgą, mocą
wszelkie kolano zegnie się
na ziemi jak i w niebie
wszystko poddane Tobie.
15

6. Moc, cześć, potęga, chwała
i Ojcu, i Synowi
Duchowi Najświętszemu
po wszystkie wieki wieków. Amen.
H 911
1. Kiedy Oblubieniec Pan w ciele swym poślubi cię,
Jeruzalem raduj się na Twojego Pana głos.
2. Kiedy w oznaczony czas niebo Pan otworzy ci,
wtedy serce zbudzi twe na wiecznego życia dar.
3. Kiedy niebo ściemni się, kiedy słońce zgaśnie już,
w tobie będzie radość lśnić, w ogniu Jego miłości.
4. Gdy nadejdzie nowy dzień, Bóg nam będzie wszystkim już,
ci, którzy pomarli w Nim, w Jeruzalem będą żyć.
5. Kiedy w tobie będzie trwać, Oblubieniec twój i Pan,
zaśpiewają dzieci twe nową pieśń Baranka.
6. Gdy przeminie już ten świat, świat spalony ogniem łez,
twą żałobę zmieni Pan w radosną wieczności pieśń.
7. Kiedy Chrystus zbawi już, tych, co zagubili się,
Jeruzalem, w murach twych, sam przyjdzie pocieszyć ich.
8. Chryste, niech umrze ten świat, aby mógł żyć przez Twój Krzyż.
Niechaj przyjdzie łaska Twa, aby żył już życiem Twym.
9. W sercach niechaj czuwa Duch, na ten dzień, gdy przyjdziesz już.
Niech pragnienie wzrośnie w nas, ujrzeć i miłować Cię.
10. Panie przyjdź i zbaw już nas, przyjdź odszukać dzieci Twe.
Zmarwychwstały Panie przyjdź! Przyjdź, by nam dać życie Twe.
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H 912
1. O podnieś się, o powstań już!
Bo wkrótce zniknie śmierci cień,
Adamie, tyś sprowadził ją
lecz idzie Ten, co Życiem jest.
2. Ku Ziemi idź, gdzie ciebie ślę.
O Abrahamie, raduj się:
Błogosławion potomek twój,
a ty zobaczysz Boga Dzień.
3. Mojżeszu, idź, nie lękaj się!
Przez wodę prowadź Boży lud,
z niewoli ku wolności:
rozpocznij naszą Paschę już.
4. Z ciebie, Dawidzie, syn zrodzi się:
on Bogiem twoim, Panem Twym.
Błogosławion Ten, co nadchodzi,
Królestwo Jego wieczne jest.
H 913
1. Głos woła na pustyni: torujcie drogę Bogu.
Eliasza głos już rozbrzmiał, lud Bogu przygotował.
Prostujcie wasze drogi, wydajcie owoc łaski i wierzcie w Ewangelię.
2. Ktoś, kogo wy nie znacie oto już się objawia.
On grzech z serc waszych zdejmie jako Baranek bez skazy.
Oto On idzie po mnie, ujrzycie Jego chwałę jak lśni pośrodku świata.
3. Przyszedłem chrzcić was wodą, by zmienić wasze serca,
lecz On chrzci w Duchu Świętym, Ogniu, który oświeca.
On jest tym, co miał nadejść, oto już głusi słyszą, zdrowieją trędowaci.
4. Jak lampa pośród nocy ogłaszam Jego światło.
Trzeba, bym się umniejszał, trzeba, aby On wzrastał.
Głos woła w naszej nocy: nadchodzi Oblubieniec na godów uczty radość.
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H 914
1. W Tobie Maryjo Matko ciałem się staje Światłość.
W Tobie oczekiwanie przemienia się w nadzieję.
Pan Bóg Wszechmocny z Tobą jest Dziewico pełna łaski, pomiędzy
niewiastami.
2. W Tobie Córo Syjonu wypełnia się Przymierze.
Głoszone przez proroków zbawienie rodzisz światu.
Dziewica Święta Matką jest. Dziecię, co się narodzi, jest „Bogiem pośród
ludzi”.
3. W Tobie Oblubienico Duch odział Słowo ciałem.
Wraz z Nim „Przyjdź Panie!” wołasz, Synowi Twego łona.
Ci, którzy słyszą, mówią „Przyjdź, zstąp już z niebios od Ojca, ciemności nasze
oświeć”.
4. W Tobie Matko wierzących, Kościół się rozpoznaje.
Bowiem moc Najwyższego, okrywa Go swym cieniem.
Ten, który z Ciebie rodzi się, prawdziwym nam Królestwem, prawdziwym nam
Obliczem.
H 921
Panie, przyjdź, nie zwlekaj już! Pośród nocy czuwając, Twego powrotu
czekamy.
1. Amen! ' Oto powrót mój jest bliski,
Jam jest Pierwszy i Ostatni i Żyjący.
Duch i Oblubienica mówią: przyjdź!
Twój Kościół na Ciebie czeka: ' Panie Jezu przyjdź!
2. Patrzyłem w nocnych widzeniach,
a oto na obłokach nieba' jakby Syn Człowieczy.
Jego Królestwo jest Królestwem, które nie przeminie,
a wszystkie ludy, języki i narody' cześć Mu oddadzą.
3. Jak błyskawica pojawiająca się na niebie,
od wschodu aż do zachodu,
tak nadejdzie dzień Syna Człowieczego
i ukaże się znak Jego Krzyża.
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4. Żyjmy oczekując błogosławionej nadziei
i przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa.
który przemieni nasze ciało poniżone
na podobne do Swego chwalebnego Ciała.
5. Chwała Ojcu, który umiłował świat' i dał mu Swego Syna.
Chwała Synowi, który powróci sądzić żywych i umarłych.
Chwała Duchowi, którego ogień napełnia wszechświat.
Trójco Błogosławiona, chwała Tobie!
H 923
Błogosławionyś Jezu, Baranku bez skazy, Ty który gładzisz grzechy
świata.
1. Bądź błogosławion za Jana Poprzednika, ' który oczekuje przyjścia swego
Pana,
stoi oj jak strażnik' na murach Jeruzalem.
Oj jest głosem wołającym na pustyni: ' Prostujcie ścieżki dla Pana.
2. Bądź błogosławion za Jana, który wpatrywał się w noc', szukając swego
Umiłowanego,
którego usłyszał' biegnącego po górach,
skaczącego po wzgórzach', szukając owcy zagubionej.
3. Bądź błogosławion za Jana Chrzciciela', który pokazał prawdziwego
Baranka.
Rozpoznał on w łonie Maryi' nadzieję narodów
i jego serce zadrżało z radości w mocy Ducha.
4. Wyszedłeś z łona Ojca' i przyszedłeś ku ludziom,
a Ojciec posłał swego Anioła przed Tobą,
aby przygotował' drogę przed Twoim Obliczem.
5. Bądź błogosławion' Boże Izraela , nasz Ojcze.
Bądź błogosławion Panie Jezu', który lud swój nawiedzić przychodzisz.
Bądź błogosławion, Duchu świętości', w którym drżą nasze serca z radości.
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L 960
Radosna światłości, odwieczny odblasku Ojca, Święty, błogosławiony,
Jezu Chryste.
1. W promieniach zachodzącego słońca wpatrzeni w światło wieczoru
śpiewamy Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi Bożemu.
2. Godzien jesteś przyjąć chwałę przez nasze wołanie,
Synu Boga, który oddałeś za nas życie, wszelkie stworzenie Cię wychwala.
3. Niech moja modlitwa, Panie, wzniesie się jak kadzidło przed Toba,
podniesienie mych rąk, jak ofiara wieczorna.
4. Odblasku Światłości z wysoka, nie tracąc nic z blasku Twej piękności,
przyszedłeś nawiedzić tych, co mieszkają w cieniu śmierci, przybądź, by
przynieść radość światu.
5. Przyszedłeś ku nam, by zwrócić nas ku Sobie, przyszedłeś zbawić tych, co
zaginęli,
roso niebiańskiego obłoku, ' przyjdź orzeźwić nasze serca, niech się staną
mieszkaniem Twej czystej światłości.
6. W czas pierwszego Adwentu, ' pod osłoną Twego ciała, przyszedłeś nas
usprawiedliwić,
w czas Twego drugiego Adwentu, ' nagłego jak błyskawica, przybądź Panie,
nas wyzwolić.
7. W dzień wielkiej światłości, kiedy przyjdziesz, by sądzić wszechświat,
przyodziej nas swoją chwałą, ' poprowadź Twoimi śladami, Ty, któryś jest
pochodnią jaśniejącego Jeruzalem.
8. Odblasku światłości z wysoka, nie tracąc nic z blasku Twej piękności,
przyszedłeś nawiedzić tych, co mieszkają w cieniu śmierci, przybądź by
przynieść radość światu.
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M5
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!
M7
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 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.
M 900
Tego dnia Dziewica się sposobi aby porodzić Boga Przedwiecznego, a Słowo,
co stworzyło świat, w ubogiej grocie znajdzie swe schronienie. Wszelkie
stworzenie tańczy i śpiewa ciesząc się nowiną zbawienia i sławi, z chórem
aniołów i pasterzy, Tego, który raczył sam stać się Dzieciątkiem: sprzed
wszystkich wieków Bóg, nowy i odwieczny.
M 950
Alma Redemptóris Máter,
quae pérvia caéli pórta mánes,
Et stélla máris, succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quae genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem: Vírgo prius ac postérius,
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, peccatórum miserélre.
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R 900
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
PONIEDZIAŁEK
1. O Panie, któż zdoła dług spłacić
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje?
O Dobry, któż zdoła dzięki czynić
jako Ci przystoi?
2. O Chwalebny,
któż odda Ci chwałę należną?
Któż uwielbienie wyrazi
o Niezmierny?
3. Czyjeż usta chwałę Twą wysłowią,
o Przedziwny?
Jakiż język opowie Twoje dzieła,
o Godny uwielbienia?
4. Czyj rozum zgłębi Twe tajemnice,
o Wzniosły?
Albowiem my, nędzni,
wysławiać Cię niezdolni jesteśmy.
WTOREK
1. O Ty, nad wszystko najwyższy!
Bo jakże inaczej zwać Ciebie?
Jakież Cię słowo wysłowi?
Słów braknie, by Ciebie wyrazić.
2. Jakaż myśl Ciebie ogarnie?
Daremny jest myśli wysiłek.
Tyś jeden niewysłowiony,
boś stworzył wszystko, co mówi;
3. Tyś tylko sam niepojęty,
boś stworzył wszystko, co myśli.
Wszystko, co myśli i co nie myśli, cześć Ci oddaje.
Bądź nam miłościwy.
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4. Ku Tobie bowiem zmierzają
powszechne wszystkich pragnienia
I wszystkie boleści.
Wszystko się modli do Ciebie.
ŚRODA
1. Wszystko, uznając Twoje wyroki,
hymn Tobie szepce milczący.
W Tobie wszystko istnieje,
Ty wszystko razem ubóstwiasz.
2. Ty celem jesteś wszystkiego,
Tyś jest jednością, wszystkim i niczym,
Nie będąc jednością ni wszystkim.
Jak Cię, wieloimienny, zwać będę?
3. Tyś jeden nieograniczony,
jakiż to umysł przeniknie nieprzebitą zasłonę niebieską?
O Ty, ponad wszystko najwyższy,
bo jakże inaczej zwać Ciebie?
CZWARTEK
1. Panie Jezu, Królu przedziwny,
który Męką swą świat zwyciężyłeś,
Synem Bożym będąc obietnicę nam uczyniłeś
życia nowego i Królestwa światłości.
2. Zło oddal od nas wszelkie,
pokój swój i miłosierdzie w nas utwierdź,
abyśmy w dzień Przyjścia na spotkanie Twe wyszli
nienaganni i pełni wesela.
3. Wielbimy Ciebie i chwałę Twą głosimy,
z powodu ogromu Twej dobroci.
Wielkie było Twe miłosierdzie dla ludzi śmierci podległych,
jakże wielka jest Twa miłość, Życie przywracająca!
4. Rozprosz nasze grzechy światłem Twego przebaczenia,
rozlej w nas Ducha Twego, byśmy dzięki Ci składali.
W Nim jednym możemy Cię wysławiać,
który jedno jesteś z Ojcem, i uwielbiać Cię wiecznie.
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PIĄTEK
1. My, grzeszni, Ciebie błagamy,
abyś dał radość tam, gdzie przygnębienie,
wesele tam, gdzie smutek,
ukojenie tam, gdzie niepokój.
2. My, grzeszni, Ciebie błagamy,
abyś dał pokój tam, gdzie niezgoda,
spokój tam, gdzie panuje lęk,
bezpieczeństwo tam, gdzie trudności.
3. My, grzeszni, Ciebie błagamy,
byś nagiął to, co harde,
gorycz w słodycz zamienił,
ład zaprowadził, gdzie pogmatwanie.
4. My, grzeszni, Ciebie błagamy,
byś prowadził, co zabłąkane,
dobro dał tam, gdzie panuje zło,
a łaską zastąpił sprawiedliwość.
5. My, grzeszni, Ciebie błagamy,
byś dobrem zastąpił chęć zemsty
sąd w przebaczenie zamienił,
a wyrzuty w braterską pomoc.
SOBOTA
1. Abyśmy mogli wielbić Cię pośród radości,
wielbić w doskonałości,
sławić w pokorze i służyć w nadziei...
Podobać Ci się w roztropności i chwalić w świętości.
2. Abyśmy przez życie dobre zasłużyli na koniec szczęśliwy,
zmartwychwstanie sprawiedliwych i błogosławione dziedzictwo,
ucztę chwalebną i zgromadzenie niebieskie,
i spoczynek błogosławiony...
3. Zechciej, Panie, przyjąć ofiarę naszej modlitwy
i przez nią przebaczyć grzechy dzieci Kościoła.
Łaska Twa wzywa nas do spożywania Twego Ciała i Krwi,
i przyzywania miłosierdzia dla nas i świata całego.
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4. Wysłuchaj nas, którzy Cię błagamy, i przyjmij modlitwę naszą,
wychwalamy tajemnice Twej miłości,
przyjmij ofiarę sług Twoich,
jak przyjąłeś ofiarę proroków, apostołów i świętych.
5. Przyjmij, Panie, w dobroci Twej nas, grzesznych,
Przyjmij modlitwę naszą w liturgii Twego Królestwa,
Wysłuchaj jej w Twym miłosierdziu, uświęć Twym zmiłowaniem,
a wylanie Ducha niech nam wyjedna przebaczenie.
R 901
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki
wieków Amen.
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Amen.
T 911
Ludu Syjoński Jeruzalem, wykrzykuj z radości. Na spotkanie twego
Boga krocz, wykrzykuj z radości!
1. Radujcie się wraz z Jerozolimą', wy wszyscy, którzy ją miłujecie,
zadrżyjcie w niej odwieczną radością!
Oto Twój Król przychodzi', swój lud odnowić
i wszelkie ciało ujrzy' zbawienie Boga naszego.
2. Tego dnia' góry w słodycz opływać będą,
źródła wody żywej popłyną z Jeruzalem.
O wszyscy spragnieni', przyjdźcie do wody,
z radością czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia.
3. Miastem naszej mocy jest Syjon,
a murem i przedmurzem jego jest Zbawiciel.
Otwórzcie bramy, bo Bóg jest z nami!
To On złamie jarzmo naszej niedoli.
4. Powstań Jeruzalem, stań na miejscu wysokim!
Zobacz radość daną ci przez twego Boga!
Spójrz na twe dzieci’ zgromadzone ze Wschodu i z Zachodu,
jak wykrzykują z radości’ bo Bóg wspomniał na swój lud.
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5. Bóg uniży wszelkie góry i wszelkie pagórki,
aby Izrael kroczył w Pokoju, ’ chroniony chwałą Boga.
Drzewa leśne staną się cieniem dla Izraela.
Bóg poprowadzi swe dzieci wśród radości światła.
6. Jeruzalem, miasto Boga otrzyj łzy.
Dla czego niszczejesz w smutku.
Ja ciebie zbawię i ciebie wyzwolę, nie lękaj się!
W nieszczęściu jestem blisko ciebie.
7. Panu, który jest i który był i który przychodzi,
Bogu, władcy wszystkiego, zasiadającemu na tronie,
Barankowi zabitemu’ i Duchowi życia,
cześć, chwała i uwielbienie na wieki wieków.
T 912
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo jego Królestwo jest bliskie.
1. Syn Człowieczy, ' kiedy powróci,
czy znajdzie wiarę na ziemi?
Kto przetrwa dzień Jego przyjścia?
Czuwajcie, bo zjawi się znienacka' Ten, którego szukacie.
2. Wy, którzy byliście zniechęceni, ' nabierzcie odwagi.
Wierny jest Pan oto nadchodzi?
Jeśli każe na siebie czekać' wyglądajcie Jego przyjścia,
bo oto stoi u waszych drzwi' już nie będzie zwlekał.
3. Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko.
Gdyż o godzinie, której się nie domyślacie' Syn Człowieczy przyjdzie.
Szczęśliwy sługa, którego Pan zastanie czuwającym.
4. Przygotuj się Izraelu na spotkanie Twego Boga.
Przyjdzie On jak złodziej w nocy w Dzień Pański.
„Oto, stoję u drzwi i kołaczę;
jeśli kto posłyszy, wejdę do niego ' i będę z nim wieczerzał.”
5. Oto nadchodzi Pan' Władca Królów ziemi;
błogosławieni, którzy są gotowi' wybiec Mu na spotkanie.
On nas wyzwoli z wszystkich naszych grzechów.
On wrzuci nasze grzechy w morskie głębiny.
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6. „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, ' czy też innego mamy oczekiwać?”
Idźcie, powiedzcie Janowi: ' „niewidomi widzą,
głusi słyszą, a umarli zmartwychwstają,
Dobra Nowina głoszona jest ubogim.”
7. Chwała Ojcu, który tak świat umiłował,
że dał mu Syna swego Jedynego.
Chwała Chrystusowi, który przychodzi, ' bo Oj jest naszym Pokojem.
On w Duchu Świętym jedna nas z Ojcem.
T 913
Tyś Źródłem Życia jest, Światłości jesteś Źródłem. Niech zabłyśnie
miłość Twa! Nie zwlekaj, Panie, już!
1. Ten, który po mnie idzie, był wcześniej ode Mnie.
Potrzeba, by On wzrastał,’ a ja się umniejszał.
Ja chrzciłem was wodą dla nawrócenia,
On was zanurzy w Duchu Świętym i w Ogniu.
2. Ukochałem cię odwieczną miłością,
w ogromie swej litości przygarnąłem cię do Siebie.
Zgromadzę cię, na nowo cię zbuduję,’ będziesz odbudowana.
Zrodzisz swego Zbawiciela,’ Nowy Dar ziemi.
3. Pociesz się, mój ludu, mówi Pan, twój Bóg.
Jak matka pociesza swoje dzieci,
tak i Ja was pocieszę, wyrocznia Pana.
Ujrzycie to i wasze serce napełni się radością.
4. Dusza moja pragnęła Ciebie w nocy,
I duch mój szuka Cię od świtu.
Proszę Cię, Panie, ukaż mi Twe oblicze!
Daj nam swą miłość, ' a będziemy zbawieni.
5. Wspomnij na nas Panie,’ przez wzgląd na miłość Twego ludu!
Nawiedz nas swoim zbawieniem,
byśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
rozradowanych radością Twego ludu.

28

6. Wysławiamy Cię, Ojcze miłosierdzia,
błogosławimy Cię, ' Synu zrodzony z czułej miłości,
uwielbiamy Cię, ' Duchu miłości i wesela,
Boże wszelkiej pociechy, ' cześć Ci oddajemy!
T 914
Niech będzie błogosławion Pan, przychodzi On Swój lud nawiedzić.
1. Gwiazda wschodzi w Jakubie, ' człowiek w Izraelu,
moc swą rozpościera ' i powala Nieprzyjaciela.
Imię jest wypisane na Jego płaszczu' i Jego sztandarze:
„Król królów i Pan panów.”
2. Poślij Baranka, Panie, ' niech króluje nas ziemią!
Od Skały pustyni' aż do Góry Syjonu
wzniesie się On Jak znak dla narodów;
zgromadzi rozproszonych z Izraela.
3. Oto nadszedł czas Tej, która ma porodzić.
A Ty, Betlejem, ziemio Judy,
z Ciebie wyjdzie Władca, ' Pasterz mego ludu,
a pochodzenie Jego od dni wieczności.
4. Jak deszcz, który nawadnia ziemię,
niech Sprawiedliwy zstąpi z obłoku.
Niebiosa, ' spuśćcie waszą rosę!
Niech otworzy się ziemia, ' niech wyda Zbawiciela!
5. Wykrzykuj z radości, Jeruzalem, miasto Boga!
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
będzie tańczył dla ciebie, jak w dniach święta,
odnowi Cię swą miłością!
6. Przez wielką swą Miłość jaką nas umiłował,
zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego w ciele,
w ciele podobnym do naszego grzesznego ciała.
Zrodził się On z Dziewicy, ' aby wykupić synów Prawa.
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7. Nie lękaj się, Jeruzalem, ' jutro nadejdzie twe zbawienie.
Jutro twój Zbawiciel powstanie jak jutrzenka.
Jutro Pan twój będzie z tobą.
Ujrzysz Go, ' a twoje oczy będą oglądać Jego chwałę!
8. Pochwalony niech będzie Ojciec' i Jego Syn umiłowany,
w Nim złożył dla nas swe upodobanie.
Pochwalony niech będzie Duch, ' którego udzielił Mu bez miary.
Niech Imię ich będzie błogosławione na wieki wieków!
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