
1  O potężny Królu, Chryste, 

Ty dla chwały swego Ojca 

I naszego odkupienia 

Zwyciężyłeś przemoc śmierci. 

2  Ty, przyjmując ludzką słabość, 

Cios zadałeś szatanowi, 

Własną śmiercią pokonałeś 
Śmierć przez niego zgotowaną. 

3  Pełen blasku wstałeś z grobu 

I przez moc misterium Paschy 

Twoje życie w nas odnawiasz, 

Gdy nas grzechy uśmiercają. 

4  Udziel nam ożywczej łaski, 

Byś przychodząc po raz drugi, 

Zastał nas przygotowanych 

I z płonącą lampą w ręce. 

5  Wprowadź nas, łaskawy Sędzio, 

W światło i wieczysty pokój, 

Bo przez wiarę oraz miłość 

Już do Boga należymy. 

6  Wezwij też do siebie wszystkich, 

Którzy świat ten opuszczając, 

Pragną wejść do Ojca domu, 

Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen. 

 
PSALMODIA 

1 ant. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * Pan 

ochroni twoją duszę. 

Psalm 121  
Bóg czuwa nad wiernymi  

Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich 

słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)  

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 cię uchroni od zła wszelkiego, / Pan 

ochroni twoją duszę. 

2 ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, 

Panie, * Panie, któż się ostoi? 

Psalm 130  
Z otchłani grzechu  

Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 1, 

21)  

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 

Panie, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl swe ucho * 

na głos mojego błagania. 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 

Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 

aby Ci ze czcią służono. 

Pokładam nadzieję w Panu, † 

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * 

dusza moja oczekuje Pana. 

Bardziej niż strażnicy poranka * 

niech Izrael wygląda Pana. 

U Pana jest bowiem łaska, * 

u Niego obfite odkupienie. 

On odkupi Izraela * 

ze wszystkich jego grzechów. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 

/ Panie, któż się ostoi? 

3 ant. Jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, * 

tak i Syn ożywia wszystkich, / których zechce. 

Pieśń (Flp 2, 6-11)  
Chrystus Sługa Boży  

 

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. Jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, / 

tak i Syn ożywia wszystkich, / których zechce. 

CZYTANIE 

1 Kor 15, 55-57  
Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o 

śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a 

siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał 

nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa. 

 
RESPONSORIUM KRÓTKIE 

 
K.   Tobie, Panie, zaufałem, * Nie zawstydzę się na wieki. 

W.  Tobie, Panie, zaufałem. 

K.   Będę się radował z Twego miłosierdzia. 

W.  Nie zawstydzę się na wieki. 

K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.  Tobie, Panie, zaufałem, * Nie zawstydzę się na wieki.  

 
PIEŚŃ MARYI 

Łk 1, 46-55 

 
Ant. Wszyscy, których daje Mi Ojciec, * do Mnie przyjdą, 

/ a tego, kto do Mnie przychodzi, / nie oddalę od siebie. 

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. Wszyscy, których daje Mi Ojciec, / do Mnie przyjdą, 

/ a tego, kto do Mnie przychodzi, / nie oddalę od siebie. 

 

PROŚBY 

 

Można użyć krótszej formy próśb. 

 

Mamy nadzieję, że Jezus Chrystus upodobni nasze ciało 

podległe zniszczeniu do swojego Ciała uwielbionego, 

módlmy się więc do Niego i wołajmy: 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 

 

Chryste, Synu Boga żywego, Ty wskrzesiłeś z martwych 

swego przyjaciela Łazarza, 

- wzbudź do życia w chwale zmarłych, których odkupiłeś 
najdroższą Krwią swoją. 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 

 

Chryste, Pocieszycielu strapionych, Ty wskrzeszając 

Łazarza, młodzieńca z Nain i córkę Jaira, otarłeś łzy z 

oczu ich bliskich, 

- pociesz wszystkich, którzy opłakują swoich zmarłych. 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 

 

Chryste Zbawicielu, zniwecz w naszym ciele panowanie 

grzechu, bo przez nie zasłużyliśmy na zapłatę śmierci, 

- spraw, abyśmy osiągnęli w Tobie życie wieczne. 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 

 

Chryste Odkupicielu, wejrzyj na tych, którzy nie znając 

Ciebie, nie mają nadziei, 

- spraw, aby uwierzyli w zmartwychwstanie i życie w 

przyszłym świecie. 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 

 

Chryste, Ty przywróciłeś wzrok niewidomemu i 

pozwoliłeś, aby Ciebie oglądał, 

- okaż swe oblicze zmarłym, którzy są jeszcze pozbawieni 

Twego światła. 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 

 

Chryste, Ty dozwalasz, aby rozpadł się dom naszego 

doczesnego zamieszkania, 

- daj nam zamieszkać na wieki w niebie, w domu nie ręką 

ludzką zbudowanym. 

Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. 


