MODLITWA WIECZORNA (NIESZPORY)
WEZWANIE
Panie, zostań z nami;
Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił (Łk 24,29).
Niech się wzniesie moja modlitwa jak kadzidło przed Tobą Panie,
a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna (Ps 141,2)
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była od początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
ŚPIEW PSALMÓW
Śpiewamy 2-3 psalmy z Psałterza Poznańskiego, lub responsoryjnie wprost z Księgi
Psalmów, według układu 4-tygdniowego dostępnego na www.psalterz.pl
lub inne wybrane przez prowadzącego
CZYTANIE (WYKŁAD) SŁOWA BOŻEGO
PIEŚŃ MARII (MAGNIFICAT)
(Łk 1,46-55)
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.
MODLITWA
Panie Boże, Ty nas dzisiaj łaskawie strzegłeś i błogosławiłeś naszą pracę. Prosimy
Cię: przebacz nam to co złego uczyniliśmy i udziel nam i wszystkim, którzy do

Ciebie wołają, pociechy z Twojej obecności i pokoju z Twojego przebaczenia. Przez
Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen
Modlitwę kończymy Modlitwą Pańską i krótkim responsorium:
Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy,
sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.
Jeśli wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej
nieprawości. (1 J 1,8-9)
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
Bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie (Ps 4,9)
Nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem (Ps 121,4)
PIEŚŃ SYMEONA
(Łk 2,29-31
(jeśli Nieszpory odprawiane są przed udaniem się na spoczynek)
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu 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.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg wszechmogący:
Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen

