
Kompleta - Piątek 
 
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 

 
Ant. Wołam do Ciebie, Panie, * we dnie i w nocy. 
 
Psalm 88 
W ciężkim doświadczeniu 
 
To jest wasza godzina i panowanie ciemności (Łk 22, 53) 

 
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, * 
żalę się przed Tobą w nocy. 

Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, * 
nakłoń ucha na moje wołanie. 

Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, * 
a życie moje zbliża się do Otchłani. 

Zaliczono mnie do grona idących do grobu, * 
stałem się jak mąż pozbawiony siły. 

Między zmarłymi jest moje posłanie, * 
tak jak poległych, którzy leżą w grobach, 

O których Ty już więcej nie pamiętasz, * 
nad którymi nie roztaczasz już opieki. 

Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, * 
w mrok i przepaść. 

Twój gniew mnie przygniata, * 

https://brewiarz.pl/i_21/2901p/kompleta.php3#top


spiętrzyły się nade mną jego fale. 
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, † 
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, * 
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. 

Moje oczy słabną w nieszczęściu, † 
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, * 
ręce do Ciebie wyciągam. 

Czy uczynisz cud dla umarłych? * 
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? 

Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, * 
a wierność Twoją w miejscu zagłady? 

Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, * 
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? 

A ja wołam do Ciebie, Panie, * 
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. 

Czemu odrzucasz mnie, Panie, * 
i ukrywasz swoje oblicze przede mną? 

Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, * 
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. 

Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu * 
i złamały mnie Twoje groźby. 

Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi * 
i topią mnie w jednym momencie. 

Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, * 
tylko ciemności mieszkają ze mną. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 



i na wieki wieków. Amen. 
 
Ant. Wołam do Ciebie, Panie, / we dnie i w nocy. 
  

 CZYTANIE 
 

Jr 14, 9 

 
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało 

wezwane nad nami, nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. 
 

 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, * 
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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, Twój Jednorodzony 

Syn umarł i został złożony w grobie, † pomóż nam tak 
wiernie upodobnić się do Niego, * abyśmy mogli razem z 
Nim powstać do nowego życia. Który żyje i króluje 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 
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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! 

 


