
Kompleta - Niedziela 
 
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, 
Boże w Trójcy niepojęty, 
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Święty, na wiek wieków Święty. Amen. 
 

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, * nie ulękniesz się 
strachu nocnego. 

Psalm 91 
O Bożej opiece 
Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i 
skorpionach (Łk 10, 19) 

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * 
i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, * 
Boże mój, któremu ufam". 

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego * 
i od słowa niosącego zgubę. 

Okryje cię swoimi piórami, † 
pod Jego skrzydła się schronisz; * 
wierność Jego jest puklerzem i tarczą. 

Nie ulękniesz się strachu nocnego * 
ani strzały za dnia lecącej, 

Ani zarazy skradającej się w mroku, * 
ani moru niszczącego w południe. 

A choćby tysiąc padło u boku twego † 
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, * 
ciebie to nie spotka. 

Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma * 
zapłatę daną grzesznikom. 

Bo Pan jest twoją ucieczką, * 
za obrońcę wziąłeś Najwyższego. 



Nie przystąpi do ciebie niedola, * 
a cios nie dosięgnie twojego namiotu, 

Bo rozkazał swoim aniołom, * 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

Będą cię nosili na rękach, * 
abyś stopy nie uraził o kamień. 

Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * 
a lwa i smoka podepczesz. 

"Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * 
osłonię go, bo poznał moje imię. 

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † 
i będę z nim w utrapieniu, * 
wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Nasycę go długim życiem * 
i ukażę mu moje zbawienie". 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, / nie ulękniesz się 
strachu nocnego. 
 

 CZYTANIE 
   

Ap 22, 4-5 

 
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na 

ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im 
światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił 
nad nimi i będą królować na wieki wieków. 
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 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, 

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. 
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Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas 
osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w 
pokoju. 

 
 MODLITWA 
  

Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj 
tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, † pokornie Cię 
prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, * abyśmy 
odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się 
obudzili na chwalenie Ciebie. 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 
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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