
KOMPLETA

PRZYGOTOWANIE
K: Módlmy się o Boże błogosławieństwo!
L: Spokojną noc, oczyszczone sumienie, a kiedyś błogosławione skonanie, 

racz nam dać miłosierny Panie!
Zb: Amen
 
L: „B ądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło 

jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, 
mocni w wierze.” Ale Ty, Panie, zmiłuj się nad nami! 

Zb: Bogu niech będą dzięki.
 
L: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
Zb: Który stworzył niebo i ziemię.

WYZNANIE GRZECHÓW
L: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że 

zgrzeszyłem w myślach, słowach i uczynkach: moja wina, moja wina, 
moja bardzo wielka wina. Przeto proszę was, módlcie się za mną do 
Pana Boga naszego.

Zb: Niech się zmiłuj nad tobą Bóg wszechmogący, a odpuściwszy ci 
grzechy twoje niech cię doprowadzi do życia wiecznego.

L: Amen
Zb: Spowiadamy się Bogu wszechmogącemu i Tobie bracie, że 

zgrzeszyliśmy myślą, mową i uczynkiem: nasza wina, nasza wina, nasza
wielka wina. Dlatego prosimy Cię, módl się za nami do Pana Boga 
naszego.

L: Niech się zmiłuje nad wami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy wam 
grzechy wasze, niech was doprowadzi do życia wiecznego.

Zb: Amen.
L: Pociesz nas, Boże,  nasz Zbawicielu,
Zb: I nie wchodź w sąd ze sługami Swymi.
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Ingres
L:   Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej.
Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.
L:   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.    
Zb: Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

[Alleluja!] („Alleluja” opuszcza się w czasie pasyjnym)
 

PSALM
Zmawiany lub śpiewany jest Psalm 23, lub Psalm Tygodnia. Można wybrać
inny psalm (nr 986) np. 4,91
Pan jest pasterzem moim,* 
Niczego mi nie braknie. 

Na niwach zielonych pasie mnie.* 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. 

Duszę moją pokrzepia.* 
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości 

Ze względu na imię swoje.* 
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, 

Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,* 
Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. 

Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,* 
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. 

Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą* 
Przez wszystkie dni życia mego. 

I zamieszkam w domu Pana* 
przez długie dni. 

 

PIEŚŃ POCHWALNA

CZYTANIE SŁOWA BO ŻEGO 
Księga Jeremiasza 14,9:
Przecie Ty, Panie, jesteś pośród nas, a twoim imieniem jesteśmy nazwani, nie
opuszczaj nas!
Zb: Bogu niech będą dzięki.
 

35



ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM
K: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego 
Zb: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego
K: Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Zb: Tobie polecam ducha mego.
K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Zb: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego
 

NUNC DIMITTIS
Antyfona
K: Strzeż mnie jak źrenicy oka, 
Zb: Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł
 
Łuk. 2:29-32
Panie, teraz puszczasz sługę swego,*
w pokoju, według Słowa swego,
Gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje,* 
Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:
Światłość, która oświeci pogan,* 
i chwałę ludu twego izraelskiego.
Chwała i cześć Bogu Ojcu i Synowi  i Duchowi Świętemu.
Jak była na wieki, teraz i zawsze i na wieki. Amen.
 
Antyfona:
K: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, 
Zb: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali 

w pokoju.

MODLITWA
Kyrie
L: Kyrie elison.
Zb: Christe eleison. Kyrie elison.
Modlitwa Pańska
śpiewana lub zmawiana
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Modlitwa - Preces
L: Panie, strzeż nas tej nocy
Zb: Według łaski Swojej bez grzechów
L: Bądź nam miłościw, Panie!
Zb: Bądź nam miłościw
L: Dobroć Twoja, o Panie, niech będzie z nami!
Zb: Bo Tobie tylko ufamy!
L: Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
Zb: A wołanie moje niech do Ciebie dojdzie.
 
Cicha modlitwa

Modlitwa ko ńcowa
L: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas doprowadziłeś aż do 

zakończenia tego dnia. Prosimy Cię: Pozostań z nami i chroń nas 
podczas ciszy nocnej, abyśmy zmęczeni niepokojem minionego dnia, 
odpoczęli w Twoim pokoju. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Zb: Amen.
 

Zakończenie
Uwielbienie
K: Błogosławmy Panu!
Zb: Bogu niech będą dzięki!
Błogosławieństwo 
L: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec i

Syn, i Duch Święty.
Zb: Amen
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