
Kompleta - Środa 
 
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, 
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Tobie wspólnie śpiewać będziem, 
Boże w Trójcy niepojęty, 
Święty, na wiek wieków Święty. Amen. 

 
 

  PSALMODIA 
 

1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warownią, która ocala. 
 
Psalm 31, 2-6 
Ufna modlitwa w cierpieniu 
 
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23, 46) 
 

Panie, do Ciebie się uciekam, † 
niech nigdy nie doznam zawodu, * 
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. 

Nakłoń ku mnie Twego ucha, * 
pośpiesz, aby mnie ocalić! 

Bądź dla mnie skałą schronienia, * 
warownią, która ocala. 

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * 
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. 

Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, * 
bo Ty jesteś moją ucieczką. 

W ręce Twoje powierzam ducha mego, * 
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
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i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

 
Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i warownią, która ocala. 
 
2 ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. † 
 
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. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. 
  

 CZYTANIE Ef 4, 26-27 
 

Nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi 
słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu. 
 

  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. 
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 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. 
 

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, / podczas snu nas 
osłaniaj, / abyśmy czuwali z Chrystusem / i odpoczywali w 
pokoju. 
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 MODLITWA 
  
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla 

Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, 
a ciężar lekki, † przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu 
spełnione * i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy 
mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 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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