
Kompleta - Wtorek 
 
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  Wszystkie nasze dzienne sprawy 

Przyjm litośnie, Boże prawy, 
A gdy będziem zasypiali, 
Niech Cię nawet sen nasz chwali. 
 

2  Twoje oczy obrócone 
Dzień i noc patrzą w tę stronę, 
Gdzie niedołężność człowieka 
Twojego ratunku czeka. 
 

3  Odwracaj nocne przygody, 
Od wszelakiej broń nas szkody, 
Miej nas zawsze w swojej pieczy, 
Stróżu i Sędzio człowieczy. 
 

4  A gdy już niebo osiądziem, 
Tobie wspólnie śpiewać będziem, 
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Boże w Trójcy niepojęty, 
Święty, na wiek wieków Święty. Amen. 
 
 PSALMODIA 

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * bo 
w Tobie pokładam nadzieję. 
 
Psalm 143, 1-11 
Modlitwa w ucisku 
 
Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie 
prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w 
Jezusa Chrystusa (Ga 2, 16) 
 

Usłysz, Panie, modlitwę moją, † 
w swojej wierności przyjm moje błaganie, * 
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. 

Nie wzywaj na sąd swojego sługi, * 
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. 

Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, † 
moje życie na ziemię powalił, * 
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. 

A we mnie duch mój omdlewa, * 
zamiera we mnie serce. 

Wspominam dni dawno minione, † 
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, * 
rozważam dzieło rąk Twoich. 

Wyciągam do Ciebie ręce, * 
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jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza. 
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, * 
albowiem duch mój omdlewa. 

Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, * 
bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do 

grobu. 
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, * 
bo w Tobie pokładam nadzieję. 

Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, * 
bo wznoszę ku Tobie moją duszę. 

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, * 
uciekam się do Ciebie. 

Naucz mnie spełniać Twoją wolę, * 
bo Ty jesteś moim Bogiem. 

Niech mnie Twój dobry duch prowadzi * 
po bezpiecznej równinie. 

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie 
przy życiu, * 

w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, / bo 
w Tobie pokładam nadzieję. 
 
 



 
 
  

 CZYTANIE 
   

1 P 5, 8-9 

 
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak 

lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze 
przeciwstawcie się jemu. 
 

 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 
 
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, 
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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. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim 

światłem † i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością 
obudzili się w Twoje imię * w blasku dnia nowego. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg 
wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. W. Amen. 
 

 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 
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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! 

 


