
MODLITWA PORANNA (JUTRZNIA) 

WEZWANIE
Panie, otwórz wargi moje 

A usta moje będą głosić Twoją! chwałę (Ps 51,17)
Zbudź się duszo moja,

Zbudź się harfo i cytro a ja obudzę jutrzenkę
Będę Cię chwalił wśród ludów Panie

Zaśpiewam Ci psalm wśród narodów (Ps 57,9-10) 
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej

Bo w Tobie Panie pokładam nadzieję (Ps 143,8)
Przychodzę o świcie i błagam,

Pokładam ufność w Twoich słowach (Ps 119,147)
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 ZACHARIASZA
(Łk 1,68-79)

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *

w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *

przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *

i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *

ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *

służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *

po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

http://www.psalterz.pl


Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

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

MODLITWA
zakończona Modlitwą Pańską i krótkim responsorium:

Albowiem Ciebie błagam, o Panie, słyszysz mój głos z rana,
rano przedkładam Ci prośby i czekam (Ps 5,4)

Nasyć nas o świcie Twoją łaską, Panie,
Abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć

Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami,
Boże nasz, wspieraj pracę rąk naszych,

dzieło rąk naszych wspieraj (Ps 90,14.17)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Błogosławmy Panu!

Bogu niech będą dzięki!
Niech nas błogosławi, strzeże i prowadzi

Bóg wszechmogący i miłosierny: 
Ojciec i Syn, i Duch Święty. 

Amen 


