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Dla lepszej czytelności tekstu  

zobrazowanego na smartfonach 

rekomenduje się wyświetlanie tego pliku  

w trybie poziomym (horyzontalnym) 

 

 

 

Przed rozpoczęciem Ciemnej Jutrzni proszę zapoznać się  

z uwagami wstępnymi i wyjaśnieniami na s. 3-5.  

To ułatwi wspólną modlitwę 

 

 

 

Tylko do użytku wewnętrznego 

 

 

Własność Parafii Ducha Świętego  

w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

Teksty Liturgii Godzin według: Liturgia Godzin. Codzienna 

modlitwa Ludu Bożego, t. II, Wielki Post, Okres Wielkanoc-

ny, Poznań 1984. 

 

Teksty Gorzkich żali według: Agenda liturgiczna. Opracowa-

nie zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, wyd. II 

popr. i rozsz., Katowice 2005. 

 

Oprac. AS  
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WPROWADZENIE 

 

CIEMNA JUTRZNIA – to liturgiczna modlitwa Koś cioła 

(zwana Brewiarzem) celebrowana w Wielki Piątek Męki 

Pan śkiej oraz w Wielką Sobotę. Składa śię ona z Wezwania 

oraz Jutrzni połączonej z Godziną Czytan .  

Poza Ciemną Jutrznią, naboz en śtwem Drogi Krzyz owej 

oraz Ceremoniami Wielkiego Piątku, w koś ciołach nalez y 

zachować całkowitą ciszę dla podkreś lenia wyjątkowego 

charakteru dni Triduum Paśchalnego. To czaś reflekśji nad 

męką i ś miercią Jezuśa Chryśtuśa, kto re ponio śł dla naśzego 

zbawienia, oraz nad śwoim z yciem. Starajmy śię taką 

atmośferę wyciśzenia, modlitwy i reflekśji śtworzyc  takz e  

w naśzych domach. 

 

SKRÓTY, UWAGI I WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE MODLITWY 

 

K.  – Kśiądz lub inna ośoba, kto ra w jego zaśtępśtwie 

przewodniczy modlitwie 

L1., L2., L3… – Lektor pierwśzy, drugi, trzeci… 

W.  – Wszyscy Wierni 

1. – Pierwszy Chór – Kobiety i Dziewczęta 

2. – Drugi Chór – Mężczyźni i Chłopcy 

*  – Gwiazdka – przerwa w recytacji, ś piewie  

lub recytatywie na 2 – „jeden-dwa” 

†  – Flekśa – przerwa w recytacji, ś piewie lub recytatywie 

na 1 – „jeden” 
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/  – Ukoś nik (przerwa w recytacji, ś piewie  

lub recytatywie na 1 – „jeden”) 

 

Kiedy następuje zmiana chórów przy kolejnych 

zwrotkach Hymno w i Pśalmo w robimy przerwę w recytacji, 

ś piewie lub recytatywie na 1 – „jeden”. 

 

Nie robimy przerw na znaki przestankowe w Hym-

nach, Pśalmach, antyfonach i reśponśoriach. 

 

Recytatyw jeśt to jednośtajny ś piew na jednym podwyz -

śzonym tonie. 

 

UWAGA! Wypowiadamy tylko te słowa, które są  

w tekście wytłuszczone. Pozośtałe tekśty (np. Hymn, 

Antyfona, Psalm, Responsorium itp., a takz e zaznaczone na 

czerwono oraz kursywą) pomagają w lepśzym rozumieniu 

tekśto w modlitwy oraz wśkazują, jaką pośtawę ciała nalez y 

przyjąc  w danym momencie. To wśzyśtko pomijamy podczaś 

wypowiadania śło w modlitwy. 

 

Wskazówki dotyczące postaw ciała odnośzą śię  

do wśzyśtkich ucześtniko w modlitwy opro cz ośoby prze-

wodniczącej modlitwie (zazwyczaj jeśt nią kśiądz). Prowa-

dzący modlitwę wygłaśzają śwoje kweśtie zawśze na śtojąco, 

nawet, jeś li wśzyścy inni mają w tym czaśie śiedziec . 
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Wśzyśtkie ośoby, którym brak zdrowia lub sił  

nie pozwala zachowac  pośtawy śtojącej, zawsze mogą 

siedzieć. 

 

Cieszymy się z Twojej obecności i udziału  

we wśpo lnej, publicznej modlitwie Koś cioła, chociaz  w tym 

roku tworzymy wśpo lnotę modlitwy za poś rednictwem łącz 

internetowych. Wś ro d wielu form modlitwy – wśpo lnotowa 

ma śzczego lną wartoś c . Do niej właś nie odnośzą śię śłowa 

Jezuśa Chryśtuśa: „Zapewniam waś jeśzcze: Jez eli dwaj 

śpoś ro d waś zgodnie o coś  poprośzą, otrzymają wśzyśtko  

od mojego Ojca, kto ry jeśt w niebie. Gdyz  tam, gdzie dwaj lub 

trzej zbierają śię w moje imię, jeśtem poś ro d nich” (Mt 18, 19-

20).  

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy łącząc się drogą 

internetową na kanale naszej parafii w serwisie 

YouTubePL: 

 

https://www.youtube.com/user/duchswwodz/live 
 

https://www.youtube.com/user/duchswwodz/live
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W E Z W A N I E  

 

Wstajemy 

Na poniższe wezwanie księdza kciukiem na samych ustach 

czynimy znak Krzyża świętego, podobnie jak przed Ewangelią 

w czasie Mszy świętej 
 

K. Panie, otwo rz wargi moje.  

W.  A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

Antyfona 

K.  Uwielbiajmy Chryśtuśa Pana, /  

 umęczonego za naś i złoz onego do grobu. 
 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 
 

Psalm 95 

Wezwanie do chwalenia Boga 

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to,  

co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13) 
 

K.  Przyjdz cie, radoś nie ś piewajmy Panu, * 

 wznoś my okrzyki ku chwale Opoki naśzego zbawienia. 

 Stan my przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 

 z weśelem ś piewajmy Mu pieś ni. 

 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 
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K.  Bo Pan jeśt Bogiem wielkim, * 

 wielkim Kro lem nad wśzyśtkimi bogami. 

 W Jego ręku głębiny ziemi, * 

 śzczyty go r do Niego nalez ą.  

 Jego właśnoś cią jeśt morze, kto re śam śtworzył, *  

 i ziemia, kto rą ulepiły Jego ręce. 

 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 

 

K.  Przyjdz cie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 

klęknijmy przed Panem, kto ry naś śtworzył,  

 Albowiem On jeśt naśzym Bogiem, †  

 a my ludem Jego paśtwiśka *  

 i owcami w Jego ręku. 

 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 

 

K.  Obyś cie dziśiaj uśłyśzeli głoś Jego: †  

 „Niech nie twardnieją waśze śerca jak w Meriba, *  

 jak na puśtyni w dniu Maśśa,  

 Gdzie Mnie kuśili waśi ojcowie, *  

 doś wiadczali Mnie, choc  widzieli moje dzieła. 

 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 
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K.  Przez lat czterdzieś ci to pokolenie wśtręt we Mnie  

  budziło †  

 i powiedziałem: «Są ludem o śercu zbłąkanym *  

 i moich dro g nie znają».  

 Przeto przyśiągłem w gniewie, *  

 z e nie wejdą do mojej krainy śpoczynku”. 

 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 

 

K.  Chwała Ojcu i Synowi, *  

 i Duchowi S więtemu.  

 Jak była na początku, teraz i zawśze, *  

 i na wieki wieko w. Amen. 

 

W.  Uwielbiajmy Chrystusa Pana, / 

 umęczonego za nas i złożonego do grobu. 

 

 

 

J U T R Z N I A  
HYMN 

 

K.  Zbawicielu wśzyśtkich ludzi, 

1.  Przyjmij śpiewy pełne żalu; 

 Zmiłuj się nad nami, Panie, 

 Przebacz ufającym Tobie. 
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2.   Pradawnego wroga moce 

  Zniweczyłeś swoim krzyżem, 

  Który stał się znakiem wiary 

  Na wyznawców Twoich czole. 
 

1.  Już na zawsze nas uwolnij 

 Z panowania zła i grzechu, 

 Aby szatan nie mógł szkodzić 

 Odkupionym krwią najświętszą. 
 

2.   Ty ze względu na nas, Jezu, 

  Zejść raczyłeś do Otchłani 

  I dłużników gorzkiej śmierci 

  Obdarzyłeś życiem wiecznym. 
 

1.  Gdy na rozkaz Twój wszechmocny 

 Świat osiągnie kres istnienia, 

 Znowu przyjdziesz w blasku chwały, 

 By nagrodzić sprawiedliwych. 

 

2.   Ciebie więc prosimy, Chryste, 

  Byś uleczył nasze rany, 

  Ty, co z Ojcem Twym i Duchem 

  Godzien jesteś uwielbienia. 
 

W.  Amen. 

Siadamy 
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G O D Z I N A  C Z Y T A Ń  
PSALMODIA 

Pierwsza antyfona 
 

K.  Zaśnę bezpiecznie *  

W.  I spocznę w pokoju. 
 

Psalm 4 

Dziękczynienie 

Godnym podziwu uczynił Pan Tego,  

którego wskrzesił z martwych (ś w. Auguśtyn) 
 

K.  Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boz e, * 

1.  który wymierzasz mi sprawiedliwość. 

2.  Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, * 

  zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 

1. Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? * 

 Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? 

2.  Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego  

   wiernego, * 

  Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. 

1. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, * 

 rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. 

2.  Złóżcie należne ofiary * 

  i miejcie nadzieję w Panu. 

1. Wielu powiada: „Któż nam szczęście ukaże?” * 

 Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego  

  oblicza! 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/godzczyt.php3#top#top
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2.  Więcej wlałeś radości w moje serce * 

  niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. 

1. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, † 

 bo tylko Ty jeden, Panie, * 

 pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 

2.  Chwała Ojcu i Synowi, * 

  i Duchowi Świętemu. 

1. Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

 i na wieki wieków. Amen. 
 

W.  Zasnę bezpiecznie / i spocznę w pokoju. 

 
Druga antyfona 

 

K.  Ciało moje *  

W.  Będzie spoczywać bezpiecznie. 

 

Psalm 16 

Bo g najwyz śzym dobrem 

Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci (Dz 2, 24) 
 

K.  Zachowaj mnie, Boz e, bo chronię śię do Ciebie, † 

 mo wię do Pana: „Tyś  jeśt Panem moim, * 

1. poza Tobą nie ma dla mnie dobra”. 

2.  Wzbudził On we mnie miłość przedziwną * 

  do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi. 

1. A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, * 

 pomnażają swoje udręki. 
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2.  Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, * 

  nie wymówią ich imion moje wargi. 

1. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 

 to On mój los zabezpiecza. 

2.  Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, * 

  jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje! 

1. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * 

 bo serce napomina mnie nawet nocą. 

2.  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 

  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

1. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 

 a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

2.  Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 

  i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

1. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, † 

 pełnię radości przy Tobie * 

 i wieczne szczęście po Twojej prawicy. 

2.  Chwała Ojcu i Synowi, * 

  i Duchowi Świętemu. 

1. Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

 i na wieki wieków. Amen. 
 

W.  Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. 
 

Trzecia antyfona 
 

K.  Unieś cie śię, odwieczne podwoje, *  

W.  Aby mógł wkroczyć Król chwały. 
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Psalm 24 

Pan wkracza do ś wiątyni 

Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu  

na wywyższenie Jego ludzkiej natury (ś w. Ireneuśz) 
 

K.  Do Pana nalez y ziemia i wśzyśtko, co ją napełnia, * 

1. świat cały i jego mieszkańcy. 

2.  Albowiem On go na morzach osadził * 

  i utwierdził ponad rzekami. 

1. Kto wstąpi na górę Pana, * 

 kto stanie w Jego świętym miejscu? 

2.  Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, † 

  którego dusza nie lgnęła do marności * 

  i nie przysięgał kłamliwie. 

1. On otrzyma błogosławieństwo od Pana, * 

 i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 

2.  Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 

  którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

1. Bramy, podnieście swe szczyty, † 

 unieście się, odwieczne podwoje, * 

 aby mógł wkroczyć Król chwały! 

2.  „Któż jest tym Królem chwały?” † 

  Pan dzielny i potężny, * 

  Pan potężny w boju. 

1. Bramy, podnieście swe szczyty, † 

 unieście się, odwieczne podwoje, * 

 aby mógł wkroczyć Król chwały! 
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2.  „Któż jest tym Królem chwały?” * 

  Pan Zastępów, On jest Królem chwały. 

1. Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

2.  Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

  i na wieki wieków. Amen. 

 

W.  Unieście się, odwieczne podwoje, /  

 aby mógł wkroczyć Król chwały. 
 

 

WERSET 
 

K.  Bron  mojej śprawy i wybaw mnie, Panie. 

W.  Obdarz mnie życiem według Twego słowa. 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 4, 1-13)  

Śpieszmy się wejść do odpoczynku Pana 

 

L1. Z Liśtu do Hebrajczyko w 

 

Bracia: Lękajmy śię, gdy jeśzcze trwa obietnica wejś cia  

do odpoczynku Pana, aby ktoś  z waś nie mniemał, iz  jeśt jej 

pozbawiony. Albowiem i myś my otrzymali dobrą nowinę,  

jak i tamci, lecz tamtym śłowo uśłyśzane nie było pomocne, 

gdyz  nie łączyli śię przez wiarę z tymi, kto rzy je uśłyśzeli. 

Wchodzimy iśtotnie do odpoczynku my, kto rzy uwierzyli-

ś my, jak to powiedział: „Totez  przyśiągłem w gniewie moim: 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/godzczyt.php3#top#top
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Nie wejdą do mego odpoczynku”, aczkolwiek dzieła były 

dokonane od śtworzenia ś wiata. Powiedział bowiem Bo g  

na pewnym miejścu o śio dmym dniu w ten śpośo b: „I odpo-

czął Bo g w śio dmym dniu po wśzyśtkich dziełach śwoich”.  

I znowu na tym miejścu: „Nie wejdą do mego odpoczynku”. 

Wynika więc z tego, z e wejdą tam niekto rzy, gdyz  ci, kto rzy 

wcześ niej otrzymali dobrą nowinę, nie weśzli z powodu 

śwego niepośłuśzen śtwa, dlatego Bo g na nowo wyznacza 

pewien dzien , „dziśiaj”, po upływie dłuz śzego czaśu, mo wiąc 

przez Dawida, jak to przedtem zośtało powiedziane: „Dziś , 

jeś li głoś Jego uśłyśzycie, nie zatwardzajcie śerc waśzych”. 

Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku,  

nie mo wiłby potem o innym dniu. A zatem pozośtaje odpoczy-

nek śzabatu dla ludu Boz ego. Kto bowiem wśzedł do Jego 

odpoczynku, odpocznie po śwych czynach, jak Bo g po śwoich. 

S pieśzmy śię więc wejś c  do owego odpoczynku, aby nikt  

nie śzedł za tym śamym przykładem niepośłuśzen śtwa. 

Z ywe jeśt bowiem śłowo Boz e, śkuteczne i ośtrzejśze niz  

wśzelki miecz obośieczny, przenikające az  do rozdzielenia 

duśzy i ducha, śtawo w i śzpiku, zdolne ośądzic  pragnienia  

i myś li śerca. Nie ma śtworzenia, kto re by było przed Nim 

niewidzialne, przeciwnie, wśzyśtko odkryte i odśłonięte jeśt 

przed oczami Tego, kto remu muśimy zdac  rachunek. 
 

 

Chwila ciszy na rozważenie usłyszanego Słowa Bożego 
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RESPONSORIUM  

por. Mt 27, 60-66 
 

K.  Gdy uczniowie pogrzebali Pana, † przed wejś ciem  

  do grobu zatoczyli wielki kamien , / 

W.  Arcykapłani opieczętowali go * I ustawili żołnierzy,  

   aby strzegli grobu. 

K.  Arcykapłani pośzli do Piłata i prośili go o zabezpieczenie 

  grobu, a Piłat śię zgodził. 

W.  I ustawili żołnierzy, aby strzegli grobu. 

 

DRUGIE CZYTANIE  

Zstąpienie Pana do Otchłani 
 

L2. Staroz ytna homilia na S więtą i Wielką Sobotę  

 

Co śię śtało? Wielka ciśza śpowiła ziemię; wielka na niej 

ciśza i puśtka. Ciśza wielka, bo Kro l zaśnął. Ziemia śię prze-

lękła i zamilkła, bo Bo g zaśnął w ludzkim ciele, a wzbudził 

tych, kto rzy śpali od wieko w. Bo g umarł w ciele, a poruśzył 

Otchłan .  

Idzie, aby odnalez c  pierwśzego człowieka, jak zgubioną 

owieczkę.  

Pragnie nawiedzic  tych, kto rzy śiedzą zupełnie pogrąz eni 

w cieniu ś mierci; aby wyzwolic  z bo lo w niewolnika Adama,  

a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, kto ry jeśt ich Bogiem 

i śynem Ewy.  

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/godzczyt.php3#top#top
http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/godzczyt.php3#top#top
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Przyśzedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięśki 

oręz  krzyz a. Ujrzawśzy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, 

uderzył śię w pierśi i zawołał do wśzyśtkich: „Pan mo j z na-

mi wśzyśtkimi!” I odrzekł Chryśtuś Adamowi: „I z duchem 

twoim!” A pochwyciwśzy go za rękę, podnio śł go mo wiąc: 

„Zbudz  śię, o ś piący, i powśtan  z martwych, a zajaś nieje ci 

Chryśtuś.  

Oto Ja, two j Bo g, kto ry dla ciebie śtałem śię twoim śynem. 

Oto teraz mo wię tobie i wśzyśtkim, kto rzy będą twoimi 

śynami, i moją władzą rozkazuję wśzyśtkim, kto rzy śą w oko-

wach: Wyjdz cie! A tym, kto rzy śą w ciemnoś ciach, powia-

dam: Niech zajaś nieje wam ś wiatło! Tym zaś , kto rzy zaśnęli, 

rozkazuję: Powśtan cie!  

Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudz  śię, kto ry ś piśz! Nie po to 

bowiem cię śtworzyłem, abyś  pozośtawał śpętany w Otchłani. 

Powśtan  z martwych, albowiem jeśtem z yciem umarłych. 

Powśtan  ty, kto ry jeśteś  dziełem rąk moich. Powśtan  ty, kto ry 

jeśteś  moim obrazem uczynionym na moje podobien śtwo. 

Powśtan , wyjdz my śtąd! Ty bowiem jeśteś  we Mnie, a Ja  

w tobie, jako jedna i niepodzielna ośoba.  

Dla ciebie Ja, two j Bo g, śtałem śię twoim śynem. Dla ciebie 

Ja, Pan, przybrałem pośtac  śługi. Dla ciebie Ja, kto ry jeśtem 

ponad niebiośami, przyśzedłem na ziemię i zśtąpiłem w jej 

głębiny. Dla ciebie, człowieka, śtałem śię jako człowiek 

bezśilny, lecz wolny poś ro d umarłych. Dla ciebie, kto ry po-

rzuciłeś  ogro d rajśki, Ja w ogrodzie oliwnym zośtałem wyda-

ny Z ydom i ukrzyz owany w ogrodzie.  
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Przypatrz śię mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mo gł  

ci przywro cic  ducha, kto rego niegdyś  tchnąłem w ciebie. 

Zobacz na moim obliczu ś lady uderzen , kto re zniośłem,  

aby na twoim ześzpeconym obliczu przywro cic  mo j obraz.  

Spo jrz na moje plecy przeorane razami, kto re wycierpia-

łem, aby z twoich ramion zdjąc  cięz ar grzecho w przytłacza-

jących ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite  

do drzewa za ciebie, kto ry niegdyś  przewrotnie wyciągnąłeś  

śwą rękę do drzewa.  

Snem ś mierci zaśnąłem na krzyz u i wło cznia przebiła mo j 

bok za ciebie, kto ry uśnąłeś  w raju i z twojego boku wydałeś  

Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej 

ś mierci wywiedzie cię ze śnu Otchłani. Cioś zadany Mi wło -

cznią złamał wło cznię śkierowaną przeciw tobie.  

Powśtan , po jdz my śtąd! Niegdyś  śzatan wywio dł cię z raj-

śkiej ziemi, Ja zaś  wprowadzę ciebie juz  nie do raju, lecz  

na tron niebian śki. Zakazano ci dośtępu do drzewa będącego 

obrazem z ycia, ale Ja, kto ry jeśtem z yciem, oddaję śię tobie. 

Przykazałem aniołom, aby cię śtrzegli tak, jak śłudzy, teraz zaś  

śprawię, z e będą ci oddawac  cześ c  taką, jaka nalez y śię Bogu.  

Gotowy juz  jeśt niebian śki tron, w pogotowiu czekają 

śłudzy, juz  wznieśiono śalę godową, jedzenie zaśtawione, 

przyozdobione wieczne mieśzkanie, śkarby do br wiekuiśtych 

śą otwarte, a kro leśtwo niebieśkie, przygotowane od załoz e-

nia ś wiata, juz  otwarte”. 

 

Chwila ciszy na rozważenie usłyszanego Słowa Bożego 
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RESPONSORIUM 

 

K.  Odśzedł naśz Paśterz, † z ro dło wody z ywej, / 

W.  A przy Jego śmierci zaćmiło się słońce. /  

 Do niewoli został wzięty ten, który w niewoli trzymał 

pierwszego człowieka. * Dzisiaj nasz Zbawiciel 

wyrwał nas z mocy śmierci. 

K.  Rozerwał pęta Otchłani i złamał potęgę śzatana.  

W.  Dzisiaj nasz Zbawiciel wyrwał nas z mocy śmierci. 

 

J U T R Z N I A  
PSALMODIA 

Pierwsza antyfona 

 

K.  Zabito niewinnego Pana, * 

W.  Dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna. 

 

Psalm 64 

Bo g śądzi prześ ladowco w 

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (ś w. Auguśtyn) 

 

K.  Boz e, śłuchaj głośu mego, gdy śię z alę, * 

1.  zachowaj me życie od lęku przed wrogiem. 

2.  Chroń mnie przed gromadą nikczemnych * 

  i przed zgrają złoczyńców. 

1. Ostrzą oni jak miecz swe języki, † 

 a zatrute słowa kierują jak strzały, * 

 by z ukrycia ugodzić niewinnego. 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/godzczyt.php3#top#top
http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/jutrznia.php3#top#top
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2.  Strzelają znienacka bez żadnej obawy, * 

  umacniają się w złym zamiarze. 

1. Zamyślają potajemnie zastawić sidła † 

 mówiąc: „Któż nas zobaczy, * 

 kto odkryje naszą tajemnicę?” 

2.  Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; * 

  podobne do przepaści jest serce i wnętrze  

   człowieka. 

1. Lecz Bóg strzałami w nich godzi * 

 i nagle odnoszą rany. 

2.  Własny język upadek im gotuje, * 

  a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami. 

1. Ludzie ogarnięci bojaźnią † 

 sławią dzieło Boga * 

 i rozważają Jego nakazy. 

2.  Sprawiedliwy weseli się w Panu, † 

  do Niego się ucieka, * 

  a wszyscy prawego serca się chlubią. 

1. Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

2.  Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

  i na wieki wieków. Amen. 
 

W.  Zabito niewinnego Pana, / 

 dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna. 
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Druga antyfona 
 

K.  Od bram Otchłani *  

W.  Ocal moją duszę, Panie. 
 

Pieśń Iz 38, 10-14. 17. 19b-20  

Bo g uzdrowieniem umierającego 

Byłem umarły, a oto jestem żyjący i dzierżę klucze śmierci 

(Ap 1, 18) 

 

K.  Rzekłem: W połowie dni moich * 

1. odejść muszę. 

2.  W bramach Otchłani mnie opuści * 

  lat moich reszta. 

1. Mówiłem: Nie ujrzę już Boga * 

 na ziemi żyjących, 

2.  Nie zobaczę już nikogo * 

  spośród mieszkańców tego świata. 

1. Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie * 

 jak namiot pasterski. 

2.  Jak tkacz zwinąłem me życie, † 

  a Pan jego nić przeciął. * 

  Od świtu do nocy kres mi położysz. 

1. Krzyczę do rana. * 

 On jak lew miażdży wszystkie me kości. 

2.  Kwilę jak pisklę jaskółcze, * 

  wzdycham jak gołębica. 
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1. Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; * 

 Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku. 

2.  I oto ustrzegłeś moją duszę * 

  od czeluści zagłady, 

1. Gdyż odrzuciłeś za siebie * 

 wszystkie moje grzechy. 

2.  Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją. * 

  Pan mi przychodzi z pomocą. 

1. Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach † 

 przez wszystkie dni naszego życia * 

 w świątyni Pańskiej. 

2.  Chwała Ojcu i Synowi, * 

  i Duchowi Świętemu. 

1. Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

 i na wieki wieków. Amen. 

 

W. Od bram Otchłani / ocal moją duszę, Panie. 

 

Trzecia antyfona 
 

K.  Byłem umarły, *  

W.  A oto jestem żyjący na wieki wieków /  

  i mam klucze śmierci i Otchłani. 
 

Psalm 150 

Chwalcie Pana 

Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: 

Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym (Hezychiuśz) 
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K.  Chwalcie Boga w Jego ś wiątyni, * 

1. chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie. 

2.  Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, * 

  chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego. 

1. Chwalcie Go dźwiękiem rogu, * 

 chwalcie na harfie i cytrze. 

2.  Chwalcie Go bębnem i tańcem, * 

  chwalcie na strunach i flecie. 

 1. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, † 

 chwalcie na cymbałach brzęczących. * 

 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! 

2.  Chwała Ojcu i Synowi, * 

  i Duchowi Świętemu. 

1. Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

 i na wieki wieków. Amen. 

 

W.  Byłem umarły, / a oto jestem żyjący na wieki wieków 

/ i mam klucze śmierci i Otchłani. 

 

CZYTANIE Oz 6, 1-2 

 

L3. Chodz cie, powro c my do Pana. On naś zranił i On tez  uleczy, 

On to naś pobił, On ranę zawiąz e. Po dwu dniach przywro ci 

nam z ycie, a dnia trzeciego naś dz wignie i z yc  będziemy  

w Jego obecnoś ci. 

 

Chwila ciszy na rozważenie usłyszanego Słowa Bożego 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/jutrznia.php3#top#top


24  

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

 

K.  Chryśtuś śtał śię dla naś pośłuśznym az  do ś mierci, /  

  a była to ś mierc  na krzyz u.  

W.  Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /  

  a była to śmierć na krzyżu.  

K.  Dlatego tez  Bo g wywyz śzył Go ponad wśzyśtko /  

  i darował Mu imię ponad wśzelkie imię. 

W.  Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, /  

  a była to śmierć na krzyżu. 
  

Wstajemy 
 

Antyfona 
 

K.  Ratuj naś, Zbawicielu ś wiata, *  

W.  Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; / 

 pomagaj nam, Panie, nasz Boże. 

 

PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79 

 

Na poniższe wezwanie księdza czynimy znak Krzyża św. 
 

K.  Błogośławiony Pan, Bo g Izraela, *  

1.  bo lud swój nawiedził i wyzwolił. 

2.   I wzbudził dla nas moc zbawczą * 

  w domu swego sługi Dawida. 

1.  Jak zapowiedział od dawna * 

 przez usta swych świętych proroków, 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/jutrznia.php3#top#top
http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/jutrznia.php3#top#top
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2.   Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół * 

  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 

1.  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie * 

 i wspomni na swe święte przymierze, 

2.   Na przysięgę, którą złożył * 

  ojcu naszemu Abrahamowi. 

1.  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, * 

 służyć Mu będziemy bez trwogi, 

2.   W pobożności i sprawiedliwości przed Nim * 

  po wszystkie dni nasze. 

1.  A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem  

  Najwyższego, * 

 gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. 

2.   Jego ludowi dasz poznać zbawienie * 

  przez odpuszczenie grzechów. 

1.  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, * 

 z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 

2.   By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci  

   mieszkają, * 

  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. 

1.  Chwała Ojcu i Synowi, * 

 i Duchowi Świętemu. 

2.   Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

  i na wieki wieków. Amen. 
 

W.  Ratuj nas, Zbawicielu świata, /  

 Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; /  

 pomagaj nam, Panie, nasz Boże. 
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PROŚBY 
 

K.   Ze śzczerą poboz noś cią uwielbiajmy naśzego Odkupicie-

la, kto ry za naś ponio śł ś mierc  i zośtał pogrzebany,  

aby powśtac  z martwych. Zanoś my do Niego pokorne bła-

gania: Panie, zmiłuj śię nad nami. 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

L4.  Chryśte, naśz Zbawicielu, Ty zechciałeś , aby Twoja  

  bolejąca Matka śtała pod krzyz em i przez ywała  

  Twe złoz enie do grobu, 

 – daj, abyś my w naśzych cierpieniach byli ucześtnikami 

  Twojej męki. 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

L5.  Chryśte, naśz Panie, Ty jak ziarno wrzucone w ziemię  

   przyniośłeś  nam owoc z ycia Boz ego, 

 – śpraw, abyś my umierali dla grzechu, a z yli dla Boga. 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

L6.  Chryśte, naśz Paśterzu, Ty śpoczywając w grobie  

   pozośtałeś  ukryty dla wśzyśtkich, 

 – naucz naś miłowac  naśze z ycie ukryte z Tobą w Ojcu. 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

L7.  Chryśte, nowy Adamie, Ty zśtąpiłeś  do krainy umarłych,  

   aby uwolnic  z więzienia ś mierci śprawiedliwych,  

   kto rzy od początku ś wiata byli tam zatrzymani, 

 – śpraw, aby wśzyścy, kto rzy lez ą w grobie grzecho w,  

   uśłyśzeli Two j głoś i powśtali do z ycia. 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/jutrznia.php3#top#top
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W.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

L8.  Chryśte, Synu Boga z ywego, przez chrześt ś więty  

   zośtaliś my pogrzebani razem z Tobą, 

 – pomo z  nam upodobnic  śię do Ciebie w zmartwych- 

   wśtaniu i pośtępowac  w nowoś ci z ycia. 

W.  Panie, zmiłuj się nad nami. 
 

K.  Zakon czmy naśzą poranną modlitwę brewiarzową śłowa-

mi, kto rych naś nauczył Jezuś Chryśtuś: Ojcze naśz, 

W.  któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź 

królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak 

i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na poku-

szenie, ale nas zbaw ode złego. 

 

MODLITWA 
 

K.  Wśzechmogący, wieczny Boz e, Two j Syn Jednorodzony 

zośtał złoz ony w grobie i wyśzedł z niego pełen chwały; † 

śpraw łaśkawie, by wierni, kto rzy przez chrześt ucześt-

niczą w Jego ś mierci, * dzięki Jego zmartwychwśtaniu 

ośiągnęli radoś c  z ycia wiecznego. Kto ry z Tobą z yje i kro -

luje w jednoś ci Ducha S więtego, * Bo g, przez wśzyśtkie 

wieki wieko w.  

W.  Amen. 
 

Błogosławieństwo na zakończenie Gorzkich żali, ś. 33-34. 

http://www.brewiarz.pl/iv_09/1004/jutrznia.php3#top#top
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GORZKIE ŻALE  
CZĘŚĆ TRZECIA 

PIEŚŃ WSTĘPNA – POBUDKA 
 

Całość śpiewamy bez podziału na chóry 

Gorzkie żale przybywajcie, * serca nasze przenikajcie. * 

Rozpłyńcie się, me źrenice, * toczcie smutnych łez krynice. 

Słońce, gwiazdy omdlewają, * żałobą się okrywają. * 

Płaczą rzewnie Aniołowie, * a kto żałość ich wypowie? 

Opoki się twarde krają, * z grobów umarli powstają. *  

Cóż jest, pytam, co się dzieje? * Wszystko stworzenie 

truchleje. 

Na ból męki Chrystusowej * żal przejmuje bez wymowy. * 

Uderz, Jezu, bez odwłoki * w twarde serc naszych opoki! 

Jezu mój, we krwi ran Twoich * obmyj duszę z grzechów 

moich! * Upał serca swego chłodzę, * gdy w przepaść męki 

Twej wchodzę. 

INTENCJA 
 

K. Ile kośztowały Jezuśa Chryśtuśa naśz grzech, naśz egoizm 

i… naśza wolnoś c ? Na to pytanie odpowie nam dziśiejśze 

modlitewne rozwaz anie męki i ś mierci naśzego Pana. Poprzez 

te tragiczne wydarzenia dotknijmy kochającego Boz ego 

Serca, bo zbawia naś Boz a miłoś c . Tylko miłoś c  mogła zrodzic  

z ycie. Oto treś c  wielkiej tajemnicy, kto rą Bo g chce odśłonic  

dziśiaj przed nami i przed tymi, kto rzy dotychczaś lekce-
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waz yli Boz y wyśiłek miłoś ci. Boz e, z miłoś cią i dziecięcym 

zaufaniem po jdziemy Twoimi ś ladami. 

Ktokolwiek odczuł cięz ar grzechu śwego przyjaciela  

lub przez ył wewnętrzne rozdarcie z powodu nieodwzajem-

nionej miłoś ci, potrafi zrozumiec  coś  z Jezuśowej agonii  

i ś mierci. Chcemy rozwaz ac  to dziśiaj w III częś ci Gorzkich 

z ali. Jezuś mimo wśzyśtko człowieka nie opuś cił, nie wyparł 

śię śwej miłoś ci, wziął na śiebie jego winę. „Wypełniło śię”. 

Rozwaz ając cierpienie Chryśtuśa, proś my o zbawienie ś wiata, 

tzn. kaz dego człowieka. Niech nikt z naś nie zapomina,  

z e krzyz  wbity na Golgocie „tego nie wybawi, kto ry go w śercu 

śwoim nie pośtawi”. 

 

HYMN 
 

Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? * Serce me, czemu 

całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości 

* Krew w obfitości. 

Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, * sromotne drzewo  

na ramiona zwala; * Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, 

* jęczy i stęka. 

Okrutnym katom posłuszny się staje, * na krzyż sromotny 

ochotnie podaje * ręce i nogi, ludzkiego plemienia * 

Sprawca zbawienia. 

O, słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało, * aby na tobie 

dłużej nie wisiało. * My je uczciwie w grobie położymy, * 

płacz uczynimy. 
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Oby się serce we łzy rozpływało, * że Cię, mój Jezu, 

sprośnie obrażało. * Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich 

złości * dla Twej miłości! 

Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności * za te obel-

gi, męki, zelżywości, * któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, * 

cierpiał bez winy. 

 

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM 
  

Jezu, przez pospólstwo niezbożnie * jako złoczyńca  

z łotry porównany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, przez Piłata niesłusznie * na śmierć krzyżową  

za ludzi skazany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, srogim krzyża ciężarem * na kalwaryjskiej drodze 

przygniatany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, do sromotnego drzewa * przytępionymi gwoźdźmi 

przykowany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, zawieszony wśród łotrów, * zelżywie przez wrogów 

ukrzyżowany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, przez stojących wokoło * i przechodzących szyder-

czo wyśmiany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, bluźnierstwami przez złego * współwiszącego łotra 

wyszydzany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, gorzką żółcią i octem * w pragnieniu swym i mdłości 

napawany. * Jezu mój kochany. 
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Jezu, wolą Ojca swojego * w ofierze za grzechy na śmierć 

wydany. * Jezu mój kochany. 

Jezu, przez Józefa uczciwie * i Nikodema w grobie 

pochowany. * Jezu mój kochany. 

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony. * Dla nas zelżony  

i pohańbiony. * Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, *  

Boże nieskończony. 

 

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ 

 

Ach, ja Matka boleściwa, * pod krzyżem stoję smutliwa, * 

serce me żal przejmuje. 

O Matko, niechaj prawdziwie * patrząc na krzyż żało-

śliwie, * płaczę z Tobą rzewliwie. 

Jużci, już moje Kochanie * gotuje się na skonanie. *  

Toć i ja z Nim umieram. 

Pragnę, Matko, zostać z Tobą, * dzielić się Twoją żałobą * 

z śmierci Syna Twojego. 

Zamknął słodką Jezus mowę, * już ku ziemi skłania głowę, 

* już żegna Matkę swoją. 

Maryjo, niech gorzką noszę * śmierć, krzyż, rany Jego, 

proszę. * Niech serdecznie rozważam. 

 

Któryś za nas cierpiał rany, *  

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! (3 razy) 
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K.  Pokornie proś my Chryśtuśa, naśzego Zbawiciela  

 i rzecznika u Ojca, aby odpuś cił nam grzechy  

 i oczyś cił naś ze wśzelkiej niegodziwoś ci. 

W.   Zmiłuj się nad nami, Panie. 

K.  Panie Jezu, Ty wyciągnąłeś  ręce na krzyz u,  

 aby ś mierc  pokonac  i przynieś c  nam przebaczenie. 

W.   Zmiłuj się nad nami, Panie. 

K.  Panie Jezu, Ty uniz yłeś  śię az  do ś mierci,  

 a była to ś mierc  krzyz owa. 

W.   Zmiłuj się nad nami, Panie. 

K.  Panie Jezu, Ty przebaczyłeś  tym,  

 kto rzy Cię śkazali na ś mierc  i przybili do krzyz a. 

W.   Zmiłuj się nad nami, Panie. 

K.  Panie Jezu, Ty obiecałeś  raj śkruśzonemu złoczyn cy. 

W.   Zmiłuj się nad nami, Panie. 

K.  Panie Jezu, Ty śiedziśz po prawicy Ojca  

 i zawśze z yjeśz, aby śię wśtawiac  za nami. 

W.   Zmiłuj się nad nami, Panie. 

K.  A teraz, jak Chryśtuś śam nakazał nam, błagajmy wśpo lnie 

  Ojca w niebie, aby odpuś cił nam grzechy, bo i my przeba-

czamy śobie wzajemnie naśze winy. Ojcze naśz, 

W.  któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź 

królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak 

i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam 
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dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na poku-

szenie, ale nas zbaw ode złego. 
 

K. Wybaw naś, Ojcze, od zła wśzelkiego † a przez mękę Syna 

Twojego, z kto rym łączy naś pokuta, * daj nam udział  

w radoś ci zmartwychwśtania. Kto ry z Tobą z yje i kro luje  

na wieki wieko w. 

W.  Amen. 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

 

K.  Pan z wami. 

W.  I z duchem twoim. 

K.  Niech waś błogośławi Bo g wśzechmogący, *  

 Ojciec i Syn, † i Duch S więty. 

W.  Amen. 

K.  Idz cie w pokoju Chryśtuśa. 

W.  Bogu niech będą dzięki. 
 

Można posłużyć się formą błogosławieństwa uroczystego  
o męce Pańskiej: 

 

K.  Bo g, miłośierny Ojciec, kto ry w męce śwojego Syna dał 

 wam przykład miłoś ci, † niech śprawi abyś cie przez śłu-

 z bę Bogu i ludziom * otrzymali niewyśłowiony dar Jego 

 błogośławien śtwa. 

W. Amen. 
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K.  Chryśtuś, kto ry umierając na krzyz u wybawił waś  

 od ś mierci wiecznej, * niech waś obdarzy z yciem  

 bez kon ca.  

W. Amen. 

K.  Wśzyśtkim, kto rzy Go naś ladują w Jego uniz eniu, *   

 niech  da udział w śwoim zmartwychwśtaniu. 

W. Amen. 

K.  Niech waś błogośławi Bo g wśzechmogący, *  

 Ojciec i Syn, † i Duch S więty. 

W.  Amen. 

K.  Idz cie w pokoju Chryśtuśa. 

W.  Bogu niech będą dzięki. 
 

Gdy nie ma kapłana lub diakona, prowadzący (P) kończy 

modlitwę słowami, podczas których czynimy znak Krzyża św.: 
 

P.  Niech naś Bo g błogośławi, broni od wśzelkiego zła  

 i doprowadzi do z ycia wiecznego.  

W.  Amen. 
 

Bóg zapłać za wspólną modlitwę 


