
Kompleta - Sobota 
 
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  Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada 

I blask słoneczny już niknie na niebie; 
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie 
Dla Twoich wiernych. 
 

2  Twoja obecność niech dla nas się stanie 
Bezpiecznym portem i pewnym schronieniem; 
Serca napełnij pokojem i ciszą, 
Najlepszy Ojcze. 
 

3  Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, 
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną; 
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu 
Wiecznego trwania. 
 

4  Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, 
Niech dnie i noce naszego istnienia 
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Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią 
W Jedynej Trójcy. Amen. 

 
 

 PSALMODIA 
1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłuchaj moją 
modlitwę. 
 
Psalm 4 
Dziękczynienie 
 
Godnym podziwu uczynił Pan Tego, którego wskrzesił z 
martwych (św. Augustyn) 

 
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, * 
który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, * 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? * 
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? 

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego 
wiernego, * 

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. 
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, * 
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. 

Złóżcie należne ofiary * 
i miejcie nadzieję w Panu. 

Wielu powiada: "Któż nam szczęście ukaże?" * 
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Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza! 
Więcej wlałeś radości w moje serce * 
niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. 

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, † 
bo tylko Ty jeden, Panie, * 
pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

 
Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłuchaj moją 
modlitwę. 
 
2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana. 
 
Psalm 134 
Wieczorna modlitwa w świątyni 
 
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go 
boicie, mali i wielcy! (Ap 19, 5) 

 
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, * 
którzy przebywacie nocą w Jego domu. 

Wznieście wasze ręce ku Miejscu Świętemu * 
i błogosławcie Pana. 

Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, * 
Ten, który stworzył niebo i ziemię. 



Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

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

 
Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana. 
  

 CZYTANIE  Pwt 6, 4-7 
 

Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem 
jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego 
swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. 
Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś 
nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił 
przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i 
wstając ze snu. 
 

 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, bądź z nami tej 

nocy, † abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali * i radowali 
się ze zmartwychwstania Chrystusa. Który żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen. 
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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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