
WEZWANIE

Przewodniczący - Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy - A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co ≪dziś≫ się nazywa (Hbr 3, 13)

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.
Powtarza się ant.: Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

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

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
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. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

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.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

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.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

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. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

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

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, / Najwyższego Pasterza.

GODZINA CZYTAŃ

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie

Hymn

1 Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła,
Przyjmij więc hołdy składane z radością
W święto pasterza.
2 Tyś go namaścił przez dar swego Ducha,
Aby odważnie wystąpił do boju
Walcząc o prawdę, a lud święty karmił
Twoją nauką.
3 Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych,
Światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich,
Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich
Tak jak Apostoł.
4 Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi
Świętych pasterzy i dajesz im chwałę,
Pomóż nam dążyć za jego przykładem
Drogą zbawienia.
5 Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny,
Razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym
Cześć, uwielbienie i chwała niech będzie
Teraz i zawsze. Amen.

Psalmodia



1 ant. Jeśli kto chce być pierwszym, * niech się stanie ostatnim ze wszystkich / i wszystkim 
służy.

Psalm 21, 2-8.14
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.

Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.

Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.

Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki
i na zawsze.

Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.

Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.

Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.

Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli kto chce być pierwszym, * niech się stanie ostatnim ze wszystkich / i wszystkim 
służy.

2 ant. Kiedy się objawi Najwyższy Pasterz, * otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Psalm 92
I
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,

Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,

Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.

Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.

Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!

Nie zna ich człowiek nierozumny, *
i głupiec ich nie pojmuje.

Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,

I tak pójdą na wieczną zagładę. *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.

Chwała Ojcu i Synowi, *



i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kiedy się objawi Najwyższy Pasterz, / otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

3 ant. Sługo dobry i wierny, * wejdź do radości twojego Pana.

II
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, +
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, +
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,

Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Sługo dobry i wierny, / wejdź do radości twojego Pana.

K. Usłyszysz z ust moich słowo,
W. Które będziesz głosił w moim imieniu.

I Czytanie

Z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (1, 7-11; 2, 1-8)

Nauka Apostola o zadaniach biskupów

Najdroższy!  Biskup  winien  być,  jako  włodarz  Boży,  człowiekiem  nienagannym,
niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie
chciwym brudnego zysku,  lecz  gościnnym,  miłującym dobro,  rozsądnym,  sprawiedliwym,
pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując
zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych.

Jest  bowiem  wielu  krnąbrnych,  gadatliwych  i  zwodzicieli,  zwłaszcza  wśród
obrzezanych: trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy,
dla nędznego zysku.



Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi,
statecznymi,  roztropnymi,  odznaczającymi  się  zdrową  wiarą,  miłością,  cierpliwością.
Podobnie starsze kobiety winny być  w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze,  winny
unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają
młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne,
dobre, poddane swym mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu.

Młodzieńców również upominaj,  aby byli  umiarkowani;  we wszystkim dawaj wzór
dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę
zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas
powiedzieć.

Responsorium (por. Dz 20, 28; 1 Kor 4, 2)

W. Uważajcie na całą owczarnię, + Nad nią Duch Święty ustanowił was biskupami, * 
Abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył krwią swego Syna.
K. Od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. W. Abyście.

II Czytanie

Wariant A - Miłosierdzie Boże a miłosierdzie ludzkie

Kazanie św. Cezarego, biskupa z Arles (Kazanie 25, 1)

 „Błogosławieni  miłosierni,  albowiem oni  miłosierdzia  dostąpią”.  Bracia  ukochani,
słowo miłosierdzie zawiera w sobie wiele słodyczy - a jeśli słowo, o ileż bardziej rzecz sama.
Wszyscy pragną miłosierdzia, ale niestety nie wszyscy tak postępują, aby na nie zasłużyć.
Wszyscy pragną doznawać miłosierdzia, niewielu zaś okazywać miłosierdzie.

Jak możesz prosić o coś, czego sam nie chcesz ofiarować? Kto zatem pragnie dostąpić
miłosierdzia w niebie, powinien wyświadczać je na ziemi. A zatem, bracia najmilsi, ponieważ
wszyscy pragniemy dostąpić miłosierdzia, obierzmy je sobie za obrońcę już na tym świecie,
aby uwolniło nas w przyszłym. Istnieje bowiem miłosierdzie w niebie, a dochodzi się doń
przez  miłosierdzie  na  ziemi.  Albowiem  mówi  Pismo:  „Panie,  Twe  miłosierdzie  w
niebiosach”.

Istnieje zatem jedno miłosierdzie na ziemi, drugie w niebie, to znaczy miłosierdzie
ludzkie i miłosierdzie Boże. Na czym polega miłosierdzie ludzkie? Na tym, abyś pamiętał o
ubogich. Na czym zaś miłosierdzie Boże? Zapewne na darowaniu win. Toteż wszystko, co
miłosierdzie  ludzkie  wyda  podczas  drogi,  miłosierdzie  Boże  odda  w  ojczyźnie.  Na  tym
świecie we wszystkich ubogich Bóg cierpi głód i zimno, jak to sam powiada: „Wszystko,
cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dlatego Ten, który
w niebie pragnie dawać, chce otrzymywać na ziemi.

Jacyż  to  my jesteśmy?  Kiedy Bóg daje,  przyjmujemy ochotnie,  a  kiedy prosi,  nie
chcemy dać! Kiedy ubogi cierpi  głód,  sam Chrystus  znajduje się w potrzebie,  jak to sam
powiedział: „Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść”.

Nie bądź więc nieczuły na potrzeby ubogich, jeśli pragniesz przebaczenia grzechów.
Chrystus jest głodny,  bracia! We wszystkich ubogich pragnie i łaknie,  i  to co otrzyma na
ziemi, odda w niebie.

Pytam was, bracia: Czego chcecie i czego szukacie, gdy przychodzicie do kościoła?
Zapewne nie czego innego, jak miłosierdzia. Wyświadczajcie przeto ziemskie, a otrzymacie
niebieskie. Ubogi zwraca się z prośbą do ciebie: ty także prosisz Boga: on o kawałek chleba,
ty o życie wieczne. Daj ubogiemu, abyś zasłużył na otrzymanie od Chrystusa. Posłuchaj Jego



słów: „Dawajcie, a będzie wam dane”. Nie rozumiem, jak mógłbyś przyjmować, skoro sam
nie chcesz darować. Toteż gdy przychodzicie do kościoła, ofiarujcie ubogim jałmużnę według
waszych możliwości.

Wariant B - Przez chrzest wszyscy staliśmy się świątyniami Boga

Kazanie św. Cezarego z Arles, biskupa (Kazanie 229, 1-3)

Umiłowani bracia, dzięki dobroci Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem
rocznicę poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i żywą świątynią mamy być my sami.
Niemniej  jednak  chrześcijanie  słusznie  obchodzą  uroczystość  macierzystego  kościoła,  bo
wiedzą, że w nim dostąpili duchowego odrodzenia. O ile bowiem przez pierwsze narodzenie
byliśmy „naczyniami  zasługującymi  na gniew Boga”,  o tyle  dzięki  drugiemu staliśmy się
„naczyniami miłosierdzia”. Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć, drugie powołało
na powrót do życia.

Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy
się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy,
zrozumiemy,  że  jesteśmy  żywą  i  prawdziwą  świątynią  Boga.  Bóg  mieszka  nie  tylko  „w
świątyniach zbudowanych ręką ludzką”, nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni,
ale przede wszystkim w duszy, stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Tak właśnie
mówił święty Paweł Apostoł: „Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”.

Chrystus  przyszedł  i  wyrzucił  szatana  z  naszych  serc,  aby  przygotować  w  nas
świątynię dla siebie. Ile tylko potrafimy, starajmy się z Jego pomocą tak postępować, aby z
powodu złych czynów świątynia ta nie doznała szkody. Kto bowiem źle postępuje, wyrządza
krzywdę Chrystusowi. A zatem jak już powiedziałem, zanim Chrystus nas odkupił, byliśmy
mieszkaniem szatana; potem dostąpiliśmy łaski, aby stać się mieszkaniem Boga; Bóg bowiem
zechciał  uczynić  w nas  mieszkanie  dla  siebie.  Toteż,  najmilsi,  jeśli  chcemy obchodzić  w
radości  rocznicę  poświęcenia  świątyni,  nie  wolno  nam złymi  czynami  rujnować  w sobie
żywych świątyń Bożych. Powiem tak, aby wszyscy mogli zrozumieć: Jakim chcemy oglądać
kościół, ilekroć doń przychodzimy, tak też powinniśmy przygotować nasze dusze.

Chcesz, aby bazylika była piękna? Nie zaśmiecaj swej duszy brudem grzechów. Jeśli
chcesz,  aby bazylika  lśniła  blaskiem, pamiętaj,  że  i  Bóg pragnie,  aby twa dusza nie  była
mroczna. Niechaj - jak mówi Pan - tak świeci w was światło dobrych czynów, aby uwielbiony
był Ten, który jest w niebie. Podobnie jak ty wchodzisz do tego oto kościoła, tak Bóg pragnie
wejść do świątyni twej duszy, zgodnie ze słowami obietnicy: „Zamieszkam i będę chodził
pośród nich”.

Responsorium (Mt 25, 21. 20)

W. Dobrze, sługo dobry i wierny, + Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię 
postawię. * Wejdź do radości twego Pana.
K. Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem, W. Wejdź.

Hymn Ciebie, Boże, chwalimy

Tekst ludowy

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.

Ciebie, Ojca, niebios bramy,



Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy,

Cheruby, Serafinowie
ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi
majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi
z głębi serca, ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,

Z Duchem, wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej Krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy
wiecznej chwały zlej nam zdroje,

Zbaw, o Panie, lud sierocy,
błogosław dziedzictwo swoje!

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.

My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie
pieśń, co sławi Twoje czyny.



O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki;

W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.

Modlitwa

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Cezarego, odznaczającego się wiarą,
która  zwycięża  świat,  i  gorącą  miłością  ku  Tobie,  *  spraw za  jego  wstawiennictwem,  *
abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

JUTRZNIA

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie

Hymn

1 Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele i szczęście
W królestwie Bożym.
2 Przyjął na siebie posługę kapłańską
I stał się mistrzem dla ludu wiernego,
Który roztropnie prowadził ku darom
Wiecznego życia.
3 Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Obmyła z winy skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.
4 Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata. Amen.

Psalmodia



1 ant. Wy jesteście światłem świata. * Nie może się ukryć miasto położone na górze.

Psalm 63, 2-9

Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia 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 *
i 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”.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wy jesteście światłem świata. / Nie może się ukryć miasto położone na górze.

2 ant. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, * aby widzieli wasze dobre uczynki / i 
chwalili Ojca waszego.

Pieśń Dn 3, 57-88. 56

Całe stworzenie wielbi Boga
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

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, *
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 wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.

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.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, / aby widzieli wasze dobre uczynki / i 
chwalili Ojca waszego.

3 ant. Żywe i skuteczne jest słowo Boże * i głębiej przenika niż miecz obosieczny.

Psalm 149

Radość świętych
Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Niech imię Jego czczą 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.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Żywe i skuteczne jest słowo Boże / i głębiej przenika niż miecz obosieczny.

Czytanie 

Hbr 13, 7-9 a
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam
słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie
ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki. Nie dajcie się uwieść rożnym i obcym naukom.

Responsorium krótkie

K. Ustanowiłeś ich strażnikami * W Twoim Kościele. 
W. Ustanowiłeś ich strażnikami / W Twoim Kościele.
K. W dzień i w nocy będą głosić Twoją chwałę. 
W. W Twoim Kościele. 
K. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. 
W. Ustanowiłeś ich strażnikami / W Twoim Kościele.

Ant. do pieśni Zachariasza To nie wy przemawiacie, * lecz Duch Ojca waszego, / który przez 
was mówi.

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, *
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, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. To nie wy przemawiacie, / lecz Duch Ojca waszego, / który przez was mówi.

Prośby

Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa, Dobrego Pasterza, który oddał życie za swoje owce. 
Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
Chryste, Ty przez świętych pasterzy objawiłeś swą miłość i łaskawość,
 - obdarzaj nas przez nich swoim miłosierdziem.
Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję pasterską,
 - sam kieruj nami przez naszych pasterzy.
Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał i dusz ludzkich,
 - umacniaj w nas życie Boże i prowadź nas drogą świętości.
Ty przez roztropność i miłość świętych pouczałeś swoją owczarnię,
 - spraw, abyśmy przez naszych pasterzy stale wzrastali w świętości.

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Cezarego, odznaczającego się wiarą,
która  zwycięża  świat,  i  gorącą  miłością  ku  Tobie,  *  spraw za  jego  wstawiennictwem,  *
abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.



Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 
W. Bogu niech będą dzięki. 

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko 
osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen.

MODLITWA PRZEDPOŁUDNIOWA

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn – jak w Nieszporach

1 ant. Ojcze, jak Ty Mnie na świat posłałeś, * tak i Ja ich na świat posłałem.

Psalm 120
Pragnienie pokoju

Wołałem do Pana w swoim utrapieniu, *
a On mnie wysłuchał.

Uwolnij moje życie, Panie, +
od warg kłamliwych *
i podstępnego języka.

Co Bóg tobie uczyni +
i czym ci odpłaci, *
podstępny języku?

Ostre strzały mocarza *
1 żar węgli płonących.

Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, *
że mieszkam pod namiotami barbarzyńców!

Zbyt długo mieszkała moja dusza *
z tymi, którzy nienawidzą pokoju.

Gdy ja głoszę pokój, *
oni dążą do wojny.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ojcze, jak Ty Mnie na świat posłałeś, / tak i Ja ich na świat posłałem.

2 ant. Pan będzie czuwał * nad twoim wyjściem i powrotem, / teraz i po wszystkie czasy.

Psalm 121



Bóg czuwa nad wiernymi

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

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

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, +
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.

We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał +
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
/ teraz i po wszystkie czasy.

3 ant. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * „Pójdziemy domu Pana”, +

Psalm 122
Święte miasto Jeruzalem

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”,

+ Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.

Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, +
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.

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, *
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, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: / „Pójdziemy do domu Pana”.

Czytanie 

1 Tm 4, 16
Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w niej! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, 
i tych, którzy cię słuchają.

K . Pan wybrał swego sługę.
W. Aby czuwał nad Jego dziedzictwem.

Modlitwa

Módlmy się. 
Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Cezarego, odznaczającego się wiarą,
która  zwycięża  świat,  i  gorącą  miłością  ku  Tobie,  *  spraw za  jego  wstawiennictwem,  *
abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

MODLITWA POŁUDNIOWA

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn – jak w Godzinie czytań

1 ant. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, * a kto Mnie przyjmuje, / przyjmuje Tego, który 
Mnie posłał.

Psalm 123
Bóg nadzieją narodu

Do Ciebie wznoszę oczy, *
który mieszkasz w niebie.

Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, *



oczy służebnicy na ręce jej pani,
Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.

Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje, / a kto Mnie przyjmuje, / przyjmuje Tego, który 
Mnie posłał.

2 ant. Nasza pomoc * w imieniu Pana.

Psalm 124
Bóg ocaleniem Izraela

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
przyznaj, Izraelu,

Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,

Wtedy żywcem by nas pochłonęli, *
kiedy gniew ich przeciw nam zapłonął.

Wówczas zatopiłaby nas woda, +
potok by popłynął nad nami, *
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.

Błogosławiony Pan, który nas nie wydał *
na pastwę ich zębom.

Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.

Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nasza pomoc w imieniu Pana.

3 ant. Pan otacza lud swój opieką * teraz i na wieki.

Psalm 125
Bóg stróżem swojego ludu

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, *
co niewzruszenie trwa przez wieki.

Jak góry otaczają Jeruzalem, +



tak Pan swój lud otacza *
teraz i na wieki.

Nie zaciąży berło bezbożne +
nad losem sprawiedliwych, *
aby prawi nie wyciągali rąk swych do niegodziwości.

Panie, czyń dobrze dobrym *
i ludziom prawego serca.

A tych, którzy schodzą na kręte drogi, +
niech Pan oddali razem ze złoczyńcami. *
Pokój nad Izraelem!

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan otacza lud swój opieką / teraz i na wieki.

Czytanie 

1 Tm 1, 12
Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, 
że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył mnie do posługi.

K . Nie wstydzę się Ewangelii.
W. Bo jest mocą Bożą ku zbawieniu.

Modlitwa

Módlmy się. 
Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Cezarego, odznaczającego się wiarą,
która  zwycięża  świat,  i  gorącą  miłością  ku  Tobie,  *  spraw za  jego  wstawiennictwem,  *
abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

MODLITWA POPOŁUDNIOWA

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn – jak w Jutrzni

1 ant. Jesteśmy pomocnikami Boga, * wy zaś jesteście rolą Bożą i Jego budowlą.



Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.

Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
1 radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jesteśmy pomocnikami Boga, * wy zaś jesteście rolą Bożą i Jego budowlą.

2 ant. Niech Pan wspiera naszą pracę * i zawsze czuwa nad nami.

Psalm 127
Daremny trud bez 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 spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.



Ant. Niech Pan wspiera naszą pracę / i zawsze czuwa nad nami.

3 ant. Szczęśliwy człowiek, * który służy Panu. +

Psalm 128
Szczęście domowe

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
+ i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi +
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Czytanie 

por. 1 Tm 3, 13
Ci, którzy dobrze spełnili swoje posługiwanie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną 
śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

K. Jeżeli domu Pan nie zbuduje.
W. Na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

Modlitwa

Módlmy się. 
Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Cezarego, odznaczającego się wiarą,
która  zwycięża  świat,  i  gorącą  miłością  ku  Tobie,  *  spraw za  jego  wstawiennictwem,  *
abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

We wspólnym odprawianiu oficjum:
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.



NIESZPORY

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

1 Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.
2 Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.
3 On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.
4 Duch cię Najświętszy namaścił
I ustanowił pasterzem,
Abyś pokarmem zbawiennym
Nasycił lud odkupiony.
5 Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.
6 Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.

Psalmodia

1 ant. Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski Bożej.

Psalm 15

Kto będzie przebywał w Twym przybytku. Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, +
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, +
kto nie czyni bliźniemu nic złego *



i nie ubliża swoim sąsiadom.
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, +
kto nie daje swych pieniędzy na lichwy *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Stałem się sługą Ewangelii / według daru łaski Bożej.

2 ant. Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

Psalm 112

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.

Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Rozdaje i obdarza ubogich, +
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, +
zębami zgrzyta i marnieje. *
Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Oto sługa wierny i roztropny, / któremu Pan powierzył swoją rodzinę.



3 ant. Moje owce będą słuchać mego głosu * i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Pieśń Ap 15, 3-4

Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.

Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.

Któż by się nie bał. Panie, +
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.

Przyjdą wszystkie narody +
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Moje owce będą słuchać mego głosu / i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Czytanie 

1 P 5, 1-4
Starszych,  którzy  są  wśród  was,  proszę  ja,  również  starszy,  a  przy  tym  świadek
Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże,
które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze
względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako
żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący
wieniec chwały.

Responsorium krótkie

K. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. * I gorliwie się wstawia za swoim ludem. 
W. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem. 
K. Oddał życie za swoich braci. 
W. I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
K. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. 
W. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

Ant. do pieśni Maryi: 
Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał jej
żywność w odpowiednim czasie.
Albo: Dzięki Ci składam, Chryste, Dobry Pasterzu, * Ty mnie doprowadziłeś do swojej 
chwały. / Spraw, aby lud, który mi powierzyłeś, / razem ze mną uczestniczył w Twoim 
królestwie na wieki.

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

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *



Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

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

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant.: Oto rządca wierny i roztropny, / którego Pan ustanowił nad swoją służbą, / żeby 
wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.
Albo: Dzięki Ci składam, Chryste, Dobry Pasterzu, / Ty mnie doprowadziłeś do swojej 
chwały. / Spraw, aby lud, który mi powierzyłeś, / razem ze mną uczestniczył w Twoim 
królestwie na wieki.

Prośby

Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. 
Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie.
Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy,
 - spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,
 - przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.
Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha,
 - napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,
 - spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie.
Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie 
wyrwał z Twej ręki,
 - wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

Ojcze nasz

Modlitwa

Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Cezarego, odznaczającego się wiarą,
która  zwycięża  świat,  i  gorącą  miłością  ku  Tobie,  *  spraw za  jego  wstawiennictwem,  *
abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana



Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 
W. Bogu niech będą dzięki. 

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko 
osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE DNIA 
CZYLI KOMPLETA

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachunek sumienia. We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuł aktu pokuty, np.:
K. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. 
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad 
nami.
K. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad 
nami. W. Zmiłuj się nad nami.
Przewodniczący prosi o odpuszczenie grzechów:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi 
nas do życia wiecznego.
W. Amen.

Hymn

1 Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.
2 Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,



Niech Ciebie wielbią z weselem.
3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.
4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

Psalmodia

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się strachu nocnego.

Psalm 91
O Bożej opiece
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach (Łk 10, 19)

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami, +
pod Jego skrzydła się schronisz; *
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,

Ani zarazy skradającej się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.

A choćby tysiąc padło u boku twego +
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
zapłatę daną grzesznikom.

Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu,

Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham +
i będę z nim w utrapieniu, *



wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie”.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się strachu nocnego.

Czytanie

Ap 22, 4-5
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze,  a imię Jego na ich czołach.  I odtąd już nocy nie
będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi
i będą królować na wieki wieków.

Responsorium krótkie

K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha mojego.
W. W ręce Twoje Panie, / Powierzam ducha mojego. 
K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
W. W ręce Twoje Panie, / Powierzam ducha mojego. 

Pieśń Symeona (Łk 2, 29-32)
Chrystus światłością narodów

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali 
z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:

Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas osłaniaj, / abyśmy czuwali 
z Chrystusem / i odpoczywali w pokoju.

Modlitwa

Módlmy się. 



Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; + niech w nim
przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech
nam zawsze towarzyszy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

Następnie, nawet wtedy, kiedy się odmawia oficjum samemu, mówi się:

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch 
Święty.
W. Amen.

Antyfona końcowa do Najświętszej Maryi Panny

Bogurodzica, Dziewica,
Bogiem sławiena Maryja!
U Twego Syna, Gospodzina,
Matko zwolena, Maryja,
Ziści nam, spuści nam!
Kyrie eleison.
Twego dzieła Chrzciciela, 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.


