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Psalmy pochodzą z: Monastyczny Psałterz Chórowy,
Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007.

Abraham et sémini eius in
sæcula.

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Psalmy mają podwójną numerację.

Glória Patri, et Fílio.

Chwała Ojcu i Synowi.

W nawiasie numeracja według Wulgaty.
W czytaniach może występować podwójna numeracja.

Ant: Piękna jesteś przyjaciółko moja, a żadna skaza
pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.

Tekst polski pochodzi z:
Biblia Jerozolimska, wyd. 1, Pallotinum, Poznań 2006,
Biblia w przekł. ks. J. Wujka z 1599 r., OW Vocatio,
Warszawa 1999.
Wybrane antyfony, responsoria i modlitwy zaczerpnięto z:
Modlitewnik Maryjny, Ks. Tadeusz Ryłko, Kraków, 1995,
Małe oficjum o Najświętszej Maryi Pannie według Brewiarza Rzymskiego opr. Ks. dr Aleksy Klawek, wyd. II, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1957.
Tłumaczenie z j. łacińskiego — Marek Żebrowski
Projekt, skład i łamanie — Marek Żebrowski

MODLITWA
Boże, który z radością przyjmujesz Najświętszą Ofiarę Twojego Syna i udział w Niej Jego Matki, jako
dziękczynienie za wszelkie dobro, które sprawiasz,
dopuść, abyśmy i my mogli całym życiem być dla
Ciebie wyrazem wdzięczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
W. Dómine, exáudi
oratiónem meam.
O. Et clamor meus ad te
véniat.
W. Benedicámus Dómino.
O. Deo grátias.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
A wołanie moje, niech do
Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

Korekta — Krzysztof Napieralski, Karol Morawski
Konsultacja techniczna — Monika Chludzińska

Niniejsze wydanie jest robocze i przeznaczone do
użytku wewnętrznego Polskiej Fraterni św. Brunona.
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Magníficat ánima mea
Dóminum, et exsultávit
spíritus meus *
in Deo salutári meo;

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, *
Zbawicielu moim.

quia respéxit humilitátem
ancíllæ suæ, *
ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes.

Bo wejrzał na uniżenie swojej
Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Quia fecit mihi magna, qui
potens est: *
et sanctum nomen eius,

Gdyż wielkie rzeczy uczynił
mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Spis treści:

Wezwanie

4

Jutrznia

6

Nieszpory

17

et misericórdia eius a progénie Jego miłosierdzie z pokolenia
in progénies *
na pokolenie *
timéntibus eum.
nad tymi, którzy się Go boją.
Fecit poténtiam in bráchio suo, * Okazał moc swego ramienia, *
dispérsit supérbos mente
cordis sui,

rozproszył pyszniących się
zamysłami serc swoich.

depósuit poténtes de sede, *
et exaltávit húmiles,

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

esuriéntes implévit bonis, *
et dívites dimísit inánes.

Głodnych nasycił dobrami, * a
bogatych z niczym odprawił.

Suscépit Israel, púerum
suum, *

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

recordátus misericórdiæ suæ, pomny na swe miłosierdzie,
sicut locútus est ad patres
Jak obiecał naszym ojcom, *
nostros, *
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WEZWANIE
Znak Krzyża
W. Domine, labia mea
aperies.

Panie, otwórz wargi
moje.

O. Et os meum anuntiabit A usta moje będą głolaude tuam.
sić Twoją chwałę.
PSALM 95
Wezwanie do chwalenia Boga
Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, † Pan z Tobą.

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

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
chwalmy okrzykami Opokę naszego zbawienia:
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni!

Chwała Ojcu i Synowi.

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą.

CZYTANIE Sr 24,13-14 (24,17-18)
Wyrosłam jak cedr na Libanie i jak cyprys na górach
Hermonu. Wyrosłam jak palma w Engaddi, jak krzewy róży w Jerychu, jak wspaniała oliwka na równinie,
wyrosłam w górę jak platan.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
i 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.

Ant. Jak lilia miedzy cierniami, tak przyjaciółka moja
między córkami królewskimi.

O. Deo grátias.

Bogu niech będą dzięki.

W. Ave, María, grátia plena.

Witaj Maryjo, łaski pełna.

O. Dominum tecum.

Pan z Tobą.

Antyfona: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
4

PIEŚŃ MARYI
Ant: Piękna jesteś przyjaciółko moja, a żadna skaza
pierworodna nigdy w Tobie nie powstała.
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a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
Będę wołał: - Pokój z Tobą!
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie”.
Chwała Ojcu i Synowi.
PSALM 127 (126)
Pomyślność pochodzi od Boga
Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
I przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona – nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się zmagał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi.
PSALM 147 B
Hymn dziękczynny ocalonego ludu

a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.
Antyfona: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: †
Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
i doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.
Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
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”.
Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą.
Glória Patri, et Fílio, *

Chwała Ojcu i Synowi, *

et Spirítui Sancto.

i Duchowi Świętemu.

Sicut erat in princípio, et

Jak była na początku, te-

nunc et semper, *

raz i zawsze, *

et in sæ´cula sæculórum.

i na wieki wieków.
Amen.

Amen.

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
Wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
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JUTRZNIA
Pozdrowienie Anielskie
Mówi się po cichu, przed każdą Godziną, oprócz Jutrzni
(Laudes), jeśli odmawiana jest bezpośrednio po Wezwaniu.
Ave Maria, gratia plena, Zdrowaś Maryjo, łaski pełDominus tecum: benedicta na, Pan z Tobą; błogosławiotu in mulieribus, et
naś Ty między niewiastami
benedictus fructus ventris i błogosławiony Owoc żytui Jesus.
wota Twojego, Jezus.
Sancta Maria, Mater Dei, Święta Maryjo, Matko Boża,
ora pro nobis peccatoribus, módl się za nami grzesznynunc et in hora mortis
mi, teraz i w godzinę śmiernostrae. Amen.
ci naszej. Amen.

chwalcie imię Pana.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione *
Teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan - Bóg, który mieszka w górze, *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Tej, co była niepłodna każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi.

Znak Krzyża
W. Deus, in adiutórium
meum inténde.
O. Dómine, ad adiuvándum me festína.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Glória Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et
nunc et semper, *
et in sæcula sæculórum.
Amen. Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,
teraz i zawsze, *
i na wieki wieków.
Amen. Alleluja.

W okresie Wielkiego Postu Alleluja zastępuje się:
Laus tibi, Dómine, Rex
ætérnæ glóriæ.
6

Chwała Tobie, Panie, Królu wiecznej chwały.

PSALM 122 (121)
W obliczu miasta Świętego
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana!”
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jako miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia Pańskie, †
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pańskie.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
„Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
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mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.
PSALMODIA
Ant. Jak lilia miedzy cierniami, tak przyjaciółka moja
między córkami królewskimi.
PSALM 110 (109)
Chrystus Królem i Kapłanem
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów
podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu: †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka!”
Pan po Twojej prawicy *
zetrze królów w dniu swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku,
dlatego głowę podniesie.

Veniam
HYMN
O dziewic chwało, wspaniała,
Coś blaskiem gwiazdy przyćmiła,
Tyś Stworzyciela swojego
Matczyną piersią karmiła.
Cośmy przez Ewę stracili,
przez Bożą zwracasz Dziecinę;
Otwarłaś niebios podwoje,
By wieść nas w słońca krainę.
Tyś bramą Króla wszechświata,
Pałacem cudnym światłości!
Iż, Maryjo, życie nam dałaś,
Lud hołd Ci składa wdzięczności!
Niech chwała Ci będzie, Jezu,
Coś z Panny świętej zrodzony,
Bądź razem z Ojcem i Duchem
Przez wieki godnie wielbiony. Amen.

PSALMODIA
Ant. Do nieba wzięta jest Maryja, weselą się
Aniołowie, wielbią i chwalą Pana.

Chwała Ojcu i Synowi.
PSALM 113 (112)
Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała!
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
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PSALM 93 (92)
Majestat Stwórcy świata

NIESZPORY
Pozdrowienie anielskie. Boże wejrzyj. Chwała. str. 6

Pan króluje, oblókł się w majestat. †
Pan przywdział potęgę i nią się przepasał. *
Tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
Istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
Ponad szum wód rozległych, †
od morskich fal jest mocniejszy *
Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje są godne wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie!
Chwała Ojcu i Synowi.
PSALM 100 (99)
Służcie Panu z weselem!
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
8

Veniam

HYMN
Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
utwierdź nas w pokoju,
odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów,
ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
uproś wszelkie łaski.
Okaż, żeś jest Matką,
wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna
i pokory wzorze,
wyzwolonym z winy
daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste,
drogę ściel bezpieczną,
widzieć daj Jezusa,
17

Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

ANTYFONA MARYJNA
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.
Eja 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.

Witaj, Królowo
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo
nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy
jęcząc i płacząc na tym łez
padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy
Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony
owoc żywota Twojego, po
tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o
słodka Panno Maryjo!

Chwała Ojcu i Synowi.
PSALM 63 (62)
Tęsknota za Bogiem i świątynią
Boże, mój Boże, Ciebie szukam *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła, łaknąca wody.
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.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
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!”
Nie mówi się Chwała Ojcu.
PSALM 67 (66)
O błogosławieństwo na trud apostolski
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
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Jego zbawienie wśród wszystkich ludów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody dają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niechaj nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi.
Pieśń (Dn 3, 57- 88)
Całe stworzenie wielbi Boga
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy. *
Błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne. *
Błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu. *
Błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy. *
Błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze. *
Błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony. *
Błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi. *
Błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności. *
10

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi.
Ant. Błogosławiona jesteś Boża Rodzicielko, Maryjo,
Panno na wieki, przybytku Pana, świątynio Ducha
Świętego, Ty jedyna łaskę znalazłaś u Pana naszego
Jezusa Chrystusa.
MODLITWA
Miłosierny Boże, Twój Syn Jednorodzony, który przyjął ludzkie ciało, sam uświęcił i udoskonalił swoje
„pierwsze mieszkanie” w łonie Maryi Dziewicy,
spraw, niech Jej duch rady i męstwa, duch wiedzy i
bojaźni Bożej służy całej społeczności wiernych. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W. Dómine, exáudi oratiónem meam.
O. Et clamor meus ad te
véniat.
W. Benedicámus Dómino.
O. Deo grátias.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
A wołanie moje, niech do
Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.

W. Animæ ómnium
fidélium defunctórum
per misericórdiam Dei
requiéscant in pace.
O. Amen .

A dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.
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Czytanie Sr 24,17 (24,23)
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle, a
kwiaty moje wydają owoc sławy i bogactwa.
O.

Deo grátias.

W. Benedícta tu in
muliéribus.
O. Et benedíctus fructus
ventris tui.

Bogu niech będą dzięki.
Błogosławiona
jesteś
między niewiastami.
I błogosławiony owoc
żywota Twojego.

Ant. Błogosławiona jesteś Boża Rodzicielko, Maryjo,
Panno na wieki, przybytku Pana, świątynio Ducha
Świętego, Ty jedyna łaskę znalazłaś u Pana naszego
Jezusa Chrystusa.
PIEŚŃ ZACHARIASZA (Łk 1, 68-79)
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
I z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
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Błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki. *
Błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła. *
Błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia.
*
Błogosławcie Pana, wszelkie ptaki w przestworzach nieba.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody. *
Błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy. *
Błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych. *
Błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i
Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Nie mówi się Chwała Ojcu.
PSALM 148
Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana!
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
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chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, nieba najwyższe *
i wody, które są nad niebem.
Niech wychwalają imię Pana, *
albowiem On rozkazał i powstały.
Utwierdził je po wszystkie czasy, *
nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana na ziemi: *
potwory morskie i wszystkie głębiny.
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, *
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego rozkazy,
góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i wszelakie bydło, *
płazy i ptactwo skrzydlate,
królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
młodzieńcy i dziewczęta, *
starcy i dzieci
niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On wzmaga potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Nie mówi się Chwała Ojcu.
PSALM 149
Posłannictwo Izraela
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych!
Niech się Izrael cieszy swym Stwórcą, *
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
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Niech imię Jego wychwalają tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale,*
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Nie mówi się Chwała Ojcu.
PSALM 150
Alleluja!
Chwalcie Pana w Jego świątyni, *
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
Chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Chwała Ojcu i Synowi.
Ant. Do nieba wzięta jest Maryja, weselą się Aniołowie,
wielbią i chwalą Pana.
13

