
NIESZPORY ZA ZMARŁYCH 

 

K - Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 

W - Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 

K - Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu: 

W - Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. 

K - Jak od początku była tak i ninie, 

W - I na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Alleluja. 

 

 1. Tajemnica Paschy Twej, 

 Jezu Chryste, Synu Boży. 

 Niesie dla wierzących w Cię 

 Przeobfite łaski dary. 

 Zwyciężona śmierci moc, 

 Nowe życie czeka nas. 

 

 2. Chcemy przeto sławić Cię 

 I opiewać Twe zwycięstwo. 

  Tyś przez Krzyż otworzył nam 

  Do Ojczyzny prostą drogę. 

  Tam pielgrzymowania kres 

  Pośród świętych szczodry dział. 

 

 3. Zechciej, Panie, łaskaw być 

  Wszystkim, których odwołaleś, 

  By po znojnym życia dniu 

  Od prac swoich odpoczęli. 

  Ukaż im oblicze swe, 

  Do światłości przyjąć racz. 



 

 4. A gdy przyjdzie Wielki Dzień 

  Odnowienia wszystkich rzeczy, 

  Z prochu ziemi wzbudzić chciej 

  Do udziału w chwale Twojej. 

 Tym, co w śmierć włączyłeś swą 

 W zmartwychwstaniu udział daj. 

 Amen. 

 

Ant. 1 

Pan ciebie strzeże od zła wszelkiego,  

niechaj Pan strzeże Twojej duszy. 

 

 Ps. 121 

- Ku górom wznoszę swe oczy, + 

  skądże nadejdzie mi pomoc? 

- Pomoc moja od Pana, + 

  co stworzył niebo i ziemię.  

- On nie pozwoli zachwiać się  

  twej nodze, +  

  ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. 

- Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie + 

  Ten, który czuwa nad Izraelem. 

- Pan ciebie strzeże, + 

  Pan twą obroną przy twym boku prawym. 

- Za dnia nie porazi cię słońce, + 

  ni księżyc wśród nocy. 

- Pan cię uchroni od zła wszelkiego, + 

  czuwa nad twoim życiem. 



- Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, + 

  i teraz, i po wszystkie czasy. 

- Chwała Ojcu i Synowi, + 

  i Duchowi Świętemu. 

- Jak była na początku, teraz I zawsze, +                                       

  i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. 1: Pan ciebie strzeże od zła wszelkiego,  

niechaj Pan strzeże Twojej duszy.   

 

Ant. 2  

Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, 

Panie, któż sie ostoi? 

 

 Ps. 130 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, + 

  o Panie słuchaj głosu mego. 

- Niech uszy Twoje się skłonią + 

  na głos mojego błagania. 

- Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, + 

  Panie, któż się ostoi? 

-  Ale u Ciebie przebaczenie grzechów, + 

  aby ze czcią Ci służono. 

- W Panu pokładam nadzieję, + 

  dusza moja ufa Jego słowu. 

- Dusza moja oczekuje Pana + 

  bardziej, niż straże świtania. 

-  Bardziej niż straże świtania + 

  niech wygląda Izrael Pana. 



- U Pana bowiem jest miłosierdzie + 

  i obfite u Niego odkupienie. 

- On sam odkupi Izraela + 

  ze wszystkich jego nieprawości. 

-  Chwała Ojcu i Synowi, + 

  i Duchowi Świętemu. 

- Jak była na początku, teraz i zawsze, +                                       

  i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. 2: Jeśli zachowasz pamięć o występkach, Panie, 

Panie, któż sie ostoi? 

 

Ant. 3 

Jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, 

tak również i Syn ożywia tych, których zechce. 

  

 Kantyk (Flp 2,6-11) 

- Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej,+ 

nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. +  

Ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,+ 

a stawszy się podobnym do ludzi - w zewnętrznym przejawie, 

uznany był za człowieka. 

 

- Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci + 

i to śmierci krzyżowej. +                   

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył +  

i darował Mu Imię ponad wszelkie imię. 

 

- Aby na Imię Jezusa zginało się każde kolano + 



  istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. + 

  I aby wszelki język wyznawał, + 

  że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

 

- Chwała Ojcu i Synowi, + 

i Duchowi Świętemu.  

+ Jak była na początku, teraz i zawsze, + 

i na wieki wieków. Amen. 

 

Ant. 3: Jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia,  

tak również i Syn ożywia tych, których zechce. 

  

Responsorium: 

 

K - W miłosierdziu Twym, Panie, udziel im odpocznienia. 

W - W miłosierdziu Twym, Panie, udziel im odpocznienia. 

K - Który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, 

W - Udziel im odpocznienia. 

K - Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W - W miłosierdziu Twym, Panie, udziel im odpocznienia. 

 

Ant.  

Wszystko, co mi Ojciec daje do mnie przyjdzie.  

A tego, co do mnie przychodzi nie odrzucę precz od siebie. 

 

1. Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego,+ chwal Boga 

Stworzyciela tak bardzo dobrego. 

 



2. Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,+ Bóg mi rozkoszą 

serca i weselem ducha. 

 

3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,+ łaskawym okiem 

wejrzał na Dawida córę. 

 

4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,+ odtąd 

błogosławioną mnie nazywać będą. 

 

3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi  pokorę,+  łaskawym okiem 

wejrzał na Dawida córę. 

 

4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,+ odtąd 

błogosławioną mnie nazywać będą. 

 

5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,+ którego moc 

przedziwna, święte Imię Jego. 

 

6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,+ bo z nimi 

miłosierdzie z rodu w ród daleki. 

 

7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,+ 

rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. 

 

8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,+ 

wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne. 

 

9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,+ 

bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.  



 

10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,+  wspomniał nań, 

użyczył mu miłosierdzia Swego. 

 

11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,+ 

Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. 

 

12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,+ 

chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. 

 

13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,+ 

      teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.  

 

Ant. Wszystko, co mi Ojciec daje do mnie przyjdzie.  

 A tego, co do mnie przychodzi nie odrzucę precz od siebie. 

 

 

 

- Ty, Panie, jesteś życiem 

  i zmartwychwstaniem naszym. 

 

 


