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Sobota, 11 czerwca 2022
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (rok C)

UroczystośćBIAŁY

I Nieszpory

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN

1  O Boże w Trójcy niepojęty,
Swoją potęgą wszechmogącą
Stworzyłeś czas i nim kierujesz,
Sam pozostając nad wiekami.

2  Wystarczasz sobie w pełni, Boże,
Masz bowiem szczęście niezmierzone;
Przeczysty, prosty i troskliwy,
Ziemię ogarniasz i przestworza.

3  Wszelkiego życia źródło, Ojcze,
Synu, Ojcowskiej chwały blasku,
I Ty, co jesteś Obu tchnieniem,
Duchu miłości nieskończonej.

4  Od Ciebie, Boże najłaskawszy,
Wszystko, co dobre jest i piękne,
Wywodzi pierwszy swój początek,
Ty zaś je w bycie podtrzymujesz.

5  Obdarzasz nas przedziwną łaską,
Czyniąc synami przybranymi,
Więc daj nam stać się Twą świątynią,
Byśmy się Tobie podobali.

6  O żywe Światło, w chwale nieba
Połącz nas z chórem Twych aniołów;
Będziemy wtedy Cię sławili
Pieśnią miłości i podzięki. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Chwała Tobie, Trójco, Jedyny Boże, * jak była przed wszystkimi czasami, / teraz i na wieki.

Psalm 113
Chwalebne jest imię Pana

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1, 52)

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,

By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
jako matce cieszącej się dziećmi.

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

Ant. Chwała Tobie, Trójco, Jedyny Boże, / jak była przed wszystkimi czasami, / teraz i na wieki.

2 ant. Niech będzie błogosławiona święta Trójca * i nierozdzielna Jedność, / uwielbiajmy Ją, gdyż okazała
nad nami swoje miłosierdzie.

Psalm 147 B
Jeruzalem wielbi Boga

Chodź, ukażę Ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka (Ap 21, 9)

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!

Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.

Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

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

Ant. Niech będzie błogosławiona święta Trójca / i nierozdzielna Jedność, / uwielbiajmy Ją, gdyż okazała
nad nami swoje miłosierdzie.

3 ant. Chwała i cześć na wieki * Jedynemu Bogu w Trzech Osobach: / Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,

Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

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

Ant. Chwała i cześć na wieki Jedynemu Bogu w Trzech Osobach: / Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

CZYTANIE Rz 11, 33-36

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia
Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby
nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na
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wieki. Amen.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Świętej, * Uwielbiajmy Go na wieki.
W.  Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Świętej, / Uwielbiajmy Go na wieki.
K.   Samemu Bogu cześć i chwała.
W.  Uwielbiajmy Go na wieki.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Błogosławmy Jedynego Boga w Trójcy Świętej, / Uwielbiajmy Go na wieki.

PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55

Ant. Dzięki Ci składamy, prawdziwa i Jedyna Trójco, * Jedyny i najwyższy Boże.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

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

Ant. Dzięki Ci składamy, prawdziwa i Jedyna Trójco, / Jedyny i najwyższy Boże.

PROŚBY

Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego ożywił ciało Chrystusa, swojego Syna, i uczynił je dla nas źródłem życia.
Zanośmy słowa uwielbienia do Boga Jedynego w Trzech Osobach:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, w imię swego Syna ześlij Kościołowi Ducha Świętego Pocieszyciela,
- niech go zjednoczy w miłości i udoskonala w prawdzie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Panie, poślij robotników na swoje żniwo, niech nauczają wszystkie narody oraz udzielają chrztu w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego,
- niech utwierdzają ochrzczonych w wierze.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Panie, wspomagaj wszystkich, którzy cierpią prześladowanie z powodu imienia Twojego Syna,
- bo On obiecał, że ześlesz Ducha Prawdy, aby w nich przemawiał.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Niech wszyscy poznają Ciebie, wszechmocny Ojcze, Słowo i Ducha Świętego,
- niech wszyscy wierzą w jednego Boga, Jemu ufają i Jego nad wszystko miłują.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze wszystkiego, co żyje, dopuść zmarłych do udziału w Twojej chwale,
- w której Twój Syn i Duch Święty króluje z Tobą w wiecznej jedności.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Ojcze nasz...

MODLITWA

Boże Ojcze,  Ty  zesłałeś  na  świat  Twojego  Syna,  Słowo  Prawdy,  i  Ducha  Uświęciciela,  aby  objawić
ludziom tajemnicę Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy
* i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę
Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.
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