
Kompleta - Poniedziałek 
 
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. 
Przewodniczący poprowadzi. 
 

 HYMN 

1  Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, 
Rozpraszasz nocne ciemności, 
W Tobie początek jest światła 
I nim obdarzasz wybranych. 

2  Teraz więc Ciebie prosimy, 
Byś strzegł nas w mrocznych godzinach, 
W swoim pokoju zachował 
I przyniósł ulgę znużonym. 

3  Kiedy już sen nas ogarnie, 
Niech serce czuwa przy Tobie; 
Tych, którzy Ciebie miłują, 
Osłaniaj swoją prawicą. 

4  Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże, 
I wrogie oddal zasadzki, 
Kieruj Twoimi wiernymi, 
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Boś własną Krwią ich odkupił. 

5  Chryste, łagodny nasz Królu, 
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem 
Wszystko, co żyje, wysławia 
Przez całą wieczność bez końca. Amen. 

 
 PSALMODIA 

 

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wielkiego 
miłosierdzia. 

Psalm 86 
O pomoc w przeciwnościach 

Błogosławiony Bóg, który nas pociesza w każdym naszym 
utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4) 

Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, * 
bo biedny jestem i ubogi. 

Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, * 
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. 

Ty jesteś moim Bogiem, † 
Panie, zmiłuj się nade mną, * 
bo nieustannie wołam do Ciebie. 

Uraduj duszę swego sługi, * 
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. 

Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, * 
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. 

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją * 
i zważ na głos mojej prośby. 
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W dniu utrapienia wołam do Ciebie, * 
ponieważ Ty mnie wysłuchasz. 

Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, * 
ani Twemu dziełu inne nie dorówna. 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone † 
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, * 
będą sławiły Twe imię. 

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, * 
tylko Ty jesteś Bogiem. 

Naucz mnie, Panie, Twej drogi, † 
bym postępował według Twojej prawdy, * 
nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia. 

Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, * 
i na wieki będę sławił Twoje imię. 

Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, * 
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani. 

Boże, pyszni przeciw mnie powstali † 
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, * 
a nie mają oni względu na Ciebie. 

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, * 
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 

Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, † 
siły swej udziel słudze Twojemu, * 
ocal syna swojej służebnicy! 

Daj mi znak dobroci, † 
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, * 
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 



i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wielkiego miłosierdzia. 
 
 

 CZYTANIE 
   

1 Tes 5, 9-10 

 
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy 
czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. 

 
 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 
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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. Wszechmogący Boże, udziel nam 
pokrzepiającego spoczynku † i spraw, aby ziarno naszej 
dzisiejszej pracy * wydało plon w wieczności. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg 
wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen. 
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 ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
  

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! 
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