
6 lutego 2021 R. 

Uroczyste Nieszpory  

w intencji parafian wspólnoty 

parafialnej pw. Wniebowzięcia N.M.P. 

 w Zerzniu 
 

 

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  Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, 
Który władasz przestworzami, 
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz, 
Darem snu napełniasz noce. 

2  Niech spoczynek nam przywróci 
Sprawność znużonego ciała, 
Myśl odświeży, a sumienie 
Niech ukoi łaską skruchy. 

3  Za miniony dzień składamy 
Dzięki na początku nocy, 
Ty nam pomóż swoją łaską 
Być wiernymi Tobie, Boże. 

4  Ciebie niechaj dusza sławi, 
Ciebie pieśnią głos wychwala, 
Ciebie trzeźwy umysł wielbi, 
Ciebie czyste serce kocha. 

5  Gdy głęboki mrok pochłonie 
Blaski światła słonecznego, 
Niech mu wiara się nie podda, 
Lecz jaśnieje wśród ciemności. 

6  Spraw to, Ojcze miłosierny, 
Który razem z Twoim Synem 
I z Pocieszycielem Duchem 
Władasz czasem i wiecznością. Amen. 

  
1 ant. Niech moja modlitwa * wznosi się przed 
Tobą, Panie, / jak woń kadzidła. 

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, 
*usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie. 

 

Niech moja modlitwa wznosi się przed 
Tobą jak kadzidło, * 
a podniesione me ręce jak ofiara 
wieczorna. 

Postaw, Panie, straż przy moich ustach * 
i wartę przy bramie warg moich. 

Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, * 
do popełniania niegodziwych czynów, 

Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią, 
*nie jadał ich potraw wybornych. 

Łaską jest dla mnie chłosta z rąk 
sprawiedliwego, †olejek występnego niech 
nigdy nie zdobi mej głowy, * 
zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich 
złości. 

A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, * 
zrozumieli, jak łagodne były moje słowa. 

Jak grudy rozoranej ziemi, * 
tak będą rozrzucone ich kości nad 
Otchłanią. 

Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, 
*do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy. 

Strzeż mnie od sidła, które zastawili na 
mnie, * 
i od pułapek złoczyńców. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Niech moja modlitwa * wznosi się przed 
Tobą, Panie, / jak woń kadzidła. 

2 ant. Tyś moją ucieczką, Panie, * działem moim 
w krainie żyjących. 

Głośno wołam do Pana, * 
głośno Pana błagam. 

Żal mój przed Nim wylewam, * 
wyjawiam przed Nim swą udrękę. 

Gdy duch mój we mnie omdlewa, * 
Ty znasz moją drogę. 

Na ścieżce, po której kroczę, * 
ukryli na mnie sidło. 

Oglądam się w prawo i patrzę, * 
lecz nikt się nie troszczy o mnie. 

Nie ma dla mnie ucieczki, * 
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie. 

Do Ciebie wołam, Panie, † 
mówię: "Tyś moją ucieczką, * 
działem moim w krainie żyjących. 

 



Usłysz moje wołanie, * 
bo jestem bardzo słaby. 

Wybaw mnie od prześladowców, * 
gdyż są ode mnie mocniejsi. 

Wyprowadź mnie z więzienia, * 
bym dziękował Twojemu imieniu. 

Otoczą mnie sprawiedliwi, * 
gdy dobroć mi okażesz". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

 
Ant. Tyś moją ucieczką, Panie, * działem moim 
w krainie żyjących. 
 

3 ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego 
Bóg wywyższył Go na wieki. 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, † 
nie skorzystał ze sposobności, * 
aby na równi być z Bogiem, 

Lecz ogołocił samego siebie † 
przyjąwszy postać sługi * 
i stał się podobnym do ludzi. 

A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za 
człowieka, * 
uniżył samego siebie, 

Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, * 
i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad 
wszystko * 
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 

Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano  
istot niebieskich i ziemskich, i 
podziemnych. 

I aby wszelki język wyznał, * 
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga 
Ojca. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 
 
Ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego 
Bóg wywyższył Go na wieki. 
 
CZYTANIE 
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! 
Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do 
wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał 

myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto 
Go pierwszy obdarował, aby nawzajem 
otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez 
Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała 
na wieki. Amen. 
 
 
K.   Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie. * Tyś 
wszystko mądrze uczynił. 
W.  Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie. / Tyś 
wszystko mądrze uczynił. 
K.   Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 
W.  Tyś wszystko mądrze uczynił. 
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu. 
W.  Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie. / Tyś 
wszystko mądrze uczynił. 
 
PIEŚŃ MARYI 
Ant. Z nastaniem wieczora * znosili do Jezusa 
wszystkich chorych, / a On uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami. 

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, 
Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. 

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha, 
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha. 

Bo mile przyjąć raczył Swej sługi pokorę, 
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. 

Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, 
Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. 

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, 
Którego moc przedziwna, święte Imię Jego. 

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, 
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. 

Na cały świat pokazał moc Swych ramion świętych, 
Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. 

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił 
wielmożne, 

Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. 
Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, 
Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. 

Przyjął do łaski sługę Izraela cnego, 
Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego. 

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: 
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem. 

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu, 
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, 
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. 

 
 
Ant. Z nastaniem wieczora * znosili do Jezusa 
wszystkich chorych, / a On uzdrowił wielu 
dotkniętych rozmaitymi chorobami. 
 



 
 
PROŚBY 
Oddając chwałę jedynemu Bogu, Ojcu, Synowi 
i Duchowi Świętemu, zanośmy do Niego 
pokorne prośby: 
Otaczaj opieką lud swój, Panie. 
 
Panie święty, wszechmogący Boże, spraw, 
niechaj zakwitnie sprawiedliwość na naszej 
ziemi, 
- a Twój lud niech zazna dobrodziejstwa 
pokoju. 
Otaczaj opieką lud swój, Panie. 
 
Wprowadź wszystkie narody do swego 
królestwa, 
- aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. 
Otaczaj opieką lud swój, Panie. 
 
Spraw, aby małżonkowie trwali w Twym 
pokoju i pełnili Twoją wolę 
- oraz darzyli się zawsze wzajemną miłością. 
Otaczaj opieką lud swój, Panie. 
 
Racz, Panie, wynagrodzić tych, którzy nam 
dobrze czynią, 
- obdarz ich wiecznym życiem. 
Otaczaj opieką lud swój, Panie. 
 
Wejrzyj łaskawie na poległych wskutek wojen i 
nienawiści, 
- daj im wieczny odpoczynek. 
Otaczaj opieką lud swój, Panie. 
 
 
MODLITWA PAŃSKA 
 

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 wódź nas na pokuszenie, 
ale nas zbaw ode złego. 

 
 
 
 

 
 
 

MODLITWA 
Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej 
rodziny z ojcowską dobrocią, † a ponieważ całą 
nadzieję pokładamy w łasce 
niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. 


