
 

 

V. Adiutorium nostrum in nomine Domine 
R. Qui fecit caelum et terra 
V. Dominus vobiscum 
R. Et cum spiritu tuo 

V. Wspomożenie nasz w imię Pana 
R. Który stworzył niebo i ziemię 
V. Pan z wami 
R. I z duchem twoim. 

Ps 112  
Laudate pueri Dominum laudate nomen 
Domini 
sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et 
usque in saeculum 
a solis ortu usque ad occasum laudabile 
nomen Domini 
excelsus super omnes gentes Dominus super 
caelos gloria eius 
quis sicut Dominus Deus noster qui in altis 
habitat 
et humilia respicit in caelo et in terra 
suscitans a terra inopem et de stercore 
erigens pauperem 
ut colocet eum cum principibus cum 
principibus populi sui 
qui habitare facit sterilem in domo matrem 
filiorum laetantem. 
 

Ps 112 
Chwalcie, słudzy [dzieci] Pańscy, chwalcie 
imię Pana: 
 Niech imię Pańskie będzie błogosławione 
odtąd i aż na wieki! 
 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech 
imię Pańskie będzie pochwalone! 
 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, 
Jego chwała sięga ponad niebiosa. 
 Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w 
górze, 
 co w dół spogląda na niebo i na ziemię? 
 Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z 
gnoju ubogiego, 
 by go posadzić wśród książąt, wśród książąt 
swojego ludu, 
 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu 
jako pełnej radości matce synów. 
 

Ps 127 
Beati omnes qui timent Dominum qui 
ambulant in viis eius 
labores manuum tuarum quia manducabis 
beatus es et bene tibi erit 
uxor tua sicut vitis abundans in lateribus 
domus tuae filii tui sicut novella olivarum in 
circuitu mensae tuae 
ecce sic benedicetur homo qui timet 
Dominum 
benedicat te Dominus ex Sion et videas bona 
Jerusalem omnibus diebus vitae tuae 
et videas filios filiorum tuorum pax super 
Israel 
 

Ps 127 
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który 
chodzi Jego drogami! 
 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, 
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. 
 Małżonka twoja jak płodny szczep winny 
we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak 
sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. 
 Oto takie błogosławieństwo dla męża, który 
boi się Pana. 
 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, 
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe 
swe życie. 
 Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad 
Izraelem! 
 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
Pater noster 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
Ojcze nasz 

Ps 19, 2-3  
 
Exaudiat te Dominus in die tribulationis 

Ps 19, 2-3 
 
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, 
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protegat te nomen Dei Iacob 
mittat tibi auxilium de sancto et de Sion 
tueatur te 
Et anima tua illi vivat. 
Et semen tuum serviat ei in aeternum 

niech ciebie chroni imię Boga Jakuba. 
Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech 
cię wspiera z Syjonu. 
A dusza Twoja niech Jemu żyje 
A potomek Twój niechaj Mu służy na wieki. 

Oremus:  
 
Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne 
Deus, qui benedictionis tuae gratiam aegris 
infundendo corporibus facturam tuam 
multiplici pietate custodis, ad invocationem 
tui nominis benignus assiste et hanc famulam 
tuam aegritudine liberatam et sanitati 
donatam dextera tua erigas, virtute tuearis, 
potestate confirmes, Ecclesiae tuae 
sanctisque altaribus cum omni desiderata 
prosperitate restituas. 
 
Per Dominum Jesum Christus Filium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. 
Amen. 

Oremus:  
 
Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny 
Boże, który poprzez błogosławieństwo 
Twej łaski, którą wlewasz ciałom cierpiącym 
strzeżesz stworzenie swoje mnogością swej 
troski, na wezwanie Twojego imienia 
łaskawie stań przy nas i tę służebnicę Twoją 
wyzwoloną z niemocy i zaopatrzoną w 
zdrowie swą prawicą podnieść, mocą 
podtrzymać, siłą umocnić raczył, a u ołtarzy 
świętych Twojego Kościoła z wszelkim 
pożądanym powodzeniem przywrócić raczył.  
 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, która z 
Tobą żyje i króluje w jegności Ducha 
Świętego Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. 
 

V. Dominus vobiscum 
R. Et sum spiritu tuo. 
V. Initium sancti Evangelii secundum 
Joannem 
R. Gloria tibi Domine. 

V. Pan z wami. 
R. I z duchem twoim. 
V. Początek świętej Ewangelii według Jana. 
R. Chwała Tobie Panie. 

J 1, 1-14 
In principio erat Verbum et Verbum erat 
apud Deum et Deus erat Verbum 
 hoc erat in principio apud Deum 
 omnia per ipsum facta sunt et sine ipso 
factum est nihil quod factum est 
 in ipso vita erat et vita erat lux hominum 
 et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non 
conprehenderunt 
fuit homo missus a Deo cui nomen erat 
Iohannes 
hic venit in testimonium ut testimonium 
perhiberet de lumine ut omnes crederent per 
illum 
non erat ille lux sed ut testimonium 
perhiberet de lumine 
erat lux vera quae inluminat omnem 
hominem venientem in mundum 
in mundo erat et mundus per ipsum factus est 
et mundus eum non cognovit 
in propria venit et sui eum non receperunt 
quotquot autem receperunt eum dedit eis 

J 1, 1-14 
Na początku było Słowo, a Słowo było u 
Boga, i Bogiem było Słowo. 
 Ono było na początku u Boga. 
 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego 
nic się nie stało, co się stało. 
 W Nim było życie, a życie było światłością 
ludzi, 
 a światłość w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła. 
 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - 
Jan mu było na imię. 
 Przyszedł on na świadectwo, aby 
zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. 
 Nie był on światłością, lecz posłanym, aby 
zaświadczyć o światłości. 
 Była światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez 
Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie 
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potestatem filios Dei fieri his qui credunt in 
nomine eius 
qui non ex sanguinibus neque ex voluntate 
carnis neque ex voluntate viri sed ex Deo nati 
sunt 
et Verbum caro factum est et habitavit in 
nobis et vidimus gloriam eius gloriam quasi 
unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis 
 

przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego - 
 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z 
woli męża, ale z Boga się narodzili. 
 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. 
 

Oremus: 
Benedicere et sanctificare dignare, 
Domine, famulam tuam, ut mundes eam ab 
omni inquinamento corporis caelesti 
benedictione in nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. Amen. 

Módlmy się: 
Racz pobłogosławić i uświęcić, Panie, 
służebnicę Twoją, byś oczyścił ją ze 
wszelkiej zmazy ciała błogosławieństwem 
niebieskim w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen. 

Et aspergatur aqua benedicta. I kropi wodą święconą. 
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