
NIESZPORY

WEJŚCIE (INGRES)
L:   Panie, zostań z nami;
Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił.
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
śpiewany lub zmawiany Psalm 34, Psalm Tygodnia lub pieśń wg psalmów.

CZYTANIE SŁOWA BO ŻEGO

CISZA

ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM
K:  Panie, Słowo Twoje  jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom

moim.
Zb: Panie, Słowo Twoje  jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom

moim.
K:   Słowo Twoje jest Prawdą.
Zb:  I światłością ścieżkom moim.
K:  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.    
Zb: Panie, Słowo Twoje  jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom

moim.
 

WYKŁAD SŁOWA BO ŻEGO

PIEŚŃ POCHWALNA
nr 576-629 lub inna pieśń wieczorna nr 500-526
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HYMN POCHWALNY MARII  - MAGNIFICAT 
Antyfona:
K: Chrystus nasz Zbawiciel,  Syn Boga wiecznego i Marii, niech będzie 

przez nas uwielbiony na wieki. Amen.
Zb: Chrystus nasz Zbawiciel,  Syn Boga wiecznego i Marii, niech będzie 

przez nas uwielbiony na wieki. Amen.

Wielbi dusza moja Pana,*   
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,

Bo wejrzał na uniżoność Służebnicy Swojej.*  
Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą+ 
wszystkie pokolenia.

Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,*  
i święte jest imię jego.

A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie* 
nad tymi, którzy się go boją.

Okazał moc ramieniem swoim,* 
rozproszył pysznych z zamysłów ich serc,

Strącił władców z tronów,*  
a wywyższył poniżonych,

Łaknących nasycił dobrami,*  
a bogaczy odprawił z niczym.

Ujął się za Izraelem, sługą swoim,*  
pomny na miłosierdzie,

Jak powiedział do ojców naszych,*  
do Abrahama i potomstwa jego na wieki.

Chwała i cześć Bogu Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na wieki, teraz i zawsze i na wieki. Amen.
 
K: Chrystus nasz Zbawiciel,  Syn Boga wiecznego i Marii, niech będzie 

przez nas uwielbiony na wieki. Amen.

MODLITWA
Kyrie
L: Kyrie elison.
Zb: Christe eleison. Kyrie elison.
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Modlitwa Pańska
śpiewana lub zmawiana

Modlitwa - Preces
L: Panie, w tej wieczornej porze prosimy Cię za wszystkie Twoje dzieci:
Zb: Daj, aby odpoczęli od wszystkich swoich prac.
L: Prosimy Cię za wszystkich, których obdarzyłeś bogactwem Twojej 

dobroci:
Zb: Zachowaj ich od pychy, aby się tylko Ciebie bali i Ciebie uwielbiali.
L: Prosimy Cię także za wszystkich pokornych:
Zb: Daj, aby zawsze kierowali się Twoją miłością.
L: Prosimy Cię za wszystkich członków naszej parafii:
Zb: Prowadź ich przez całe doczesne życie do życia wiecznego.
L: Prosimy Cię za wszystkich, których kochamy i którzy są nam drodzy i 

bliscy:
Zb: Zachowaj ich w Twoim pokoju i pod Twoja obroną.
L: Prosimy Cię za wszystkich, którzy są nam obojętni i wrogo do nas 

usposobieni:
Zb: Weź od nas to co nas dzieli i udziel nam Swego pokoju i ducha 

pojednania.
L: Prosimy Cię za wszystkich opuszczonych:
Zb: Bądź z nimi zawsze jako ich najlepszy Ojciec i Pocieszyciel.
L: Prosimy Cię, Panie, aby rychło nastał Twój wielki dzień:
Zb: Niech wtedy wzejdzie nad nami Twoje słońce i wzbudź nas wtedy do 

życia wiecznego.

Cicha modlitwa. 

MODLITWA KOŃCOWA
 
Kolekta końcowa:
 

Niedziela:
Trójjedyny Boże, Ty nas i całe chrześcijaństwo na ziemi dzisiaj rozradowałeś
Twoim Słowem i Twoim Sakramentem. Prosimy Cię: spraw, aby dary Twoje
pozostały z nami  i  umocniły nas także w tym nowym tygodniu,  który dziś
rozpoczęliśmy,  aby Twoje  imię  wśród nas było  święcone,  Królestwo Twoje
było budowane i wola Twoja się wypełniała.
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Poniedziałek:
Panie, Boże nasz: udziel nam z wielkiej Swej dobroci przebaczenia i pokoju,
aby mogło odpocząć nasze ciało i nasza dusza.
 

Wtorek:
Boże, Ty mieszkasz w światłości i przenikasz wszelkie ciemności. Wszystkie
ciemności, które nas otaczają rozjaśnij jasnym promieniem Swojej obecności i
oddal od nas lęki nocy, abyśmy we dnie i w nocy ukryci było w Twojej łasce.
  

Środa:
Kochany Ojcze nasz niebiański. Ty nas bogato dzisiaj obdarzyłeś Swoją łaską.
Nie pamiętaj naszych upadków, ale okaż  nam Swoje zmiłowanie, abyśmy te
noc  mogli  przeżyć  pod  Twoją  obroną,  a  jutrzejszego  dnia  Ciebie  na  nowo
wysławiać.
 

Czwartek:
Wszechmogący Boże, Ty sam nas doprowadziłeś aż do zakończenia tego dnia.
Prosimy Cię: Pozostań z nami i osłoń nas Swoją obecnością wśród mroków
nadchodzącej nocy. Spraw, abyśmy w pokoju odpoczęli pod trudach i znojach
tego dnia.
 

Piątek:
Panie Jezu Chryste, Ty przez Swoją mękę i śmierć rozerwałeś więzy grzechu.
Prosimy  Cię:  przebacz  nam  wszystkie  grzechy,  którymi  dzisiaj  Ciebie
zdradziliśmy i  spraw  na  nowo,  abyśmy Cię  jako  pojednani  z  Tobą  mogli
wyznawać i uwielbiać.
 

Sobota:
Panie Boże nasz, Ty w ciągu całego tego tygodnia łaskawie nas osłaniałeś  i
zarówno w dobrych jak w złych chwilach okazałeś nam Swoja wielką miłość.
Prosimy Cię przeto: przebacz nam dla wielkiej miłości naszego Pana Jezusa
Chrystusa wszystkie grzechy minionego tygodnia i udziel nam Swego Ducha
Świętego, abyśmy poznawali Twoje drogi a na końcu naszego pielgrzymowania
przeniesieni zostali do Twojego Królestwa.
 

Każdego dnia:
Panie  Boże,  Ty  nas  dzisiaj  łaskawie  strzegłeś  i  błogosławiłeś  naszą  pracę.
Prosimy Cię: przebacz nam to co złego uczyniliśmy i udziel nam i wszystkim,
którzy do Ciebie  wołają,  pociechy z Twojej  obecności  i  pokoju  z  Twojego
przebaczenia. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Zb: Amen.
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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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