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Introit 

† † † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

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 

Stwórca wszechświata, Król i Władca ziemi, 

Rządzący w niebie chórami aniołów, 

Poddał się dzisiaj, jako Bóg wcielony, 

Obrzędom prawa dawnego przymierza. 

   Oto już wchodzi Pan do swego domu, 

   Jego chwała napełnia przybytek, 

   Parę gołąbków przyniesiono w darze 

   I Symeona rozbrzmiewa proroctwo: 

Jasność zabłysła ludom całej ziemi, 

A Ten się stanie przyczyną zbawienia, 

Duszę zaś Matki miecz przeniknie ostry 

I każde serce wyjawi swe myśli. 

   Synu zrodzony wcześniej niż jutrzenka, 

   Coś jest światłością świecącą wśród nocy, 

   Tobie i Ojcu z Duchem wszelkiej łaski, 

   Niech będzie chwała na wieki bez kresu. Amen. 

Psalm I 

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia. 

Przystąpiliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego 

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. 
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   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. 

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia. 

Przystąpiliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego 

Psalm II 

Wszyscy otrzymaliśmy z Jego pełności, łaskę po łasce. 

Byliśmy wieżą Babel, lecz w Chrystusie jesteśmy budowlą Bożą 

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 sądził ze swymi nieprzyjaciółmi. 

   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

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

Wszyscy otrzymaliśmy z Jego pełności, łaskę po łasce. 

Byliśmy wieżą Babel, lecz w Chrystusie jesteśmy budowlą Bożą 

Pieśń NT (Ef 1, 3-10) 

Prawo zostało nadane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

Kresem Prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec  

naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

   On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym  

   na wyżynach niebieskich w Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,  

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. 

   Z miłości przeznaczył nas dla siebie  

   jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,  
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według postanowienia swojej woli, 

Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 

   W Nim odkupienie mamy przez krew Jego,  

   odpuszczenie przestępstw według bogactwa Jego łaski. 

Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, 

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli,  

   według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął  

   dla dokonania pełni czasów, 

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie:  

to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. 

   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

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

Prawo zostało nadane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 

Kresem Prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. 

Czytanie Hbr 4, 15-16 

Nie takiego mamy Arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego 

we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu 

łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. 

(Rozważanie) 

Magnificat Łk 1, 46-55 

Zbliżmy się do Tego, który jest żywym kamieniem węgielnym, Skałą naszego zbawienia,   

Jego przebitymi dłońmi, niby żywe kamienie, jesteśmy budowani jako duchowa świątynia. 

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

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy;  

   Oto bowiem 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. 
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Zbliżmy się do Tego, który jest żywym kamieniem węgielnym, Skałą naszego zbawienia,   

Jego przebitymi dłońmi, niby żywe kamienie, jesteśmy budowani jako duchowa świątynia. 

Preces 

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który został ofiarowany Bogu w świątyni oraz zanośmy do Niego 

nasze prośby: 

Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie! 

Chryste Zbawicielu, Ty jesteś światłem na oświecenie pogan, 

oświeć tych, którzy Cię nie znają, aby uwierzyli w Ciebie, prawdziwego Boga. 

Nasz Odkupicielu, Ty jesteś chwałą swego ludu Izraela, 

- niechaj Twój Kościół zajaśnieje wśród narodów. 

Jezu, upragniony przez wszystkie narody, Ciebie ujrzał Symeon jako Zbawiciela, 

- doprowadź wszystkich ludzi do zbawienia. 

Panie, podczas Twego ofiarowania Maria, Twoja Matka, usłyszała zapowiedź miecza boleści, 

- umocnij tych, którzy doznają utrapień w Twojej służbie. 

Chryste, źródło szczęścia Świętych, Ciebie ujrzał Symeon przed śmiercią, jak tego gorąco pragnął, 

- ukaż się na wieki tym, którzy po śmierci pragną Cię oglądać. 

(prośby własne. można oddać Panu w ciszy, albo podać intencje do modlitwy wspólnej) 

Niech nasze oczy ujrzą Twe zbawienie! 

Modlitwa Pańska 

Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego obdarowani Duchem, 

Dawcą życia i wiary, wołajmy jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje;  

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;  

i nie pozwól nam odpaść w pokusie, ale nas zbaw ode złego. 

Wszechmogący, miłosierny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało,  

został w dniu czterdziestym przedstawiony Tobie w świątyni, pokornie Cię błagamy,  

spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami.  

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. 

† † † Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. 

† † † Amen. 


