
siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność 
Bogu.  

RESPONSORIUM KRÓTKIE  

K. Miłujmy się wzajemnie, * bo miłość jest z Boga. W. Miłujmy 
się. K. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. W. Bo 
miłość. K. Chwała Ojcu. W. Miłujmy się.  

Ant. do pieśni Maryi  

Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem; * z miłości przeznaczył nas dla siebie / ku chwale 
majestatu swej łaski.  

PROŚBY  

Dzięki składajmy Chrystusowi Panu, który umierając na krzyżu 
obdarzył nas życiem. Z całego serca zanośmy do Niego nasze 
błagania.   

Okaż nam, Panie,  światło Twojego Oblicza. 
Ty powierzyłeś  naszemu papieżowi N. troskę o wszystkie 
Kościoły,  
—  obdarz go niezłomną wiarą, żywą nadzieją i gorącą miłością.  

Gdy ten dzień chyli się ku zachodowi, polecamy Tobie całą 
ludzkość,  
—  niech wszyscy radują się bez końca Twoją niegasnącą 
światłością.  

Ty jesteś jedynym Oblubieńcem Kościoła, który narodził się 
z Twego boku przebitego na krzyżu,   
—  uczyń nas świadkami Twojej miłości.  

Spraw, aby wszyscy grzesznicy szczerze się nawrócili  
—  i wynagradzali zniewagi Tobie wyrządzone. 

Ulżyj doli biednych, wybaw uwięzionych, obdarz zdrowiem 
chorych  
—  i  swoimi dobrodziejstwami przywróć światu radość.  

Dopuść zmarłych do oglądania Twojego oblicza  
—  i nam również daj szczęście przebywania z Tobą.  

Modlitwa jak w Jutrzni.  

 

LITURGIA GODZIN O NAJŚWIĘTSZYM OBLICZU 
(piątek przed Środą Popielcową) 

WEZWANIE 

Ant.  Okaż nam, Panie, oblicze swoje, * a będziemy zbawieni. 

JUTRZNIA 

HYMN  

1 Uwielbiam, Jezu, oblicze Twoje  
Jasnością Bóstwa płonące,  
Zranione, zbite za grzechy moje,  
Okrutne męki cierpiące. 

2 Jezu z Tobą, przez Ciebie i w Tobie  
My Bogu Ojcu wynagradzamy,  
O miłosierdzie w obecnej dobie  
I przebaczenie grzechów błagamy.  

3 Niech z Twego Boskiego Oblicza Panie  
Popłyną łaski Twej zdroje,  
Nawiedź prosimy nas sługi swoje  
Królestwa Twego pokojem.  

4 Jezu Chryste, nasz Odkupicielu,  
W którym zbawienie i miłosierdzie;  
Podzięka Tobie z Ojcem i Duchem,  
Przez całą wieczność niech będzie chwała. Amen.  

1 ant.  Odwróć, Boże, swe oblicze od moich grzechów * i zmaż 
wszystkie moje przewinienia.  

Psalmy i Pieśń z niedzieli I tygodnia. 

2 ant.  Bóg nie oszczędził własnego Syna, * lecz za nas 
wszystkich wydał Go w ofierze.  

3 ant.  Kiedy przyjdę * i ujrzę oblicze Boże?  

CZYTANIE  Ef  2, 4-6  
Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaka 
nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem 
z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem jesteście 
zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 
niebieskich – w Chrystusie Jezusie.  
 



RESPONSORIUM KRÓTKIE  
K. Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, * Bóg ustanowił Go sędzią 
żywych i umarłych. W. Chrystus. K. Każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. W. Bóg 
ustanowił. K. Chwała Ojcu. W. Chrystus.  

Ant. do pieśni Zachariasza  
Wejrzyj, Boże, na oblicze Chrystusa * zmiłuj się nad nami.  
PROŚBY  
Ze szczerą pobożnością uwielbiajmy naszego Odkupiciela, który 
za nas poniósł śmierć i został pogrzebany, aby powstać 
z martwych. Zanośmy do Niego pokorne błagania:  

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad nami. 
Chryste, nasz Panie i Mistrzu, Ty stałeś się dla nas posłusznym 
aż do śmierci,  
—  naucz nas ustawicznego posłuszeństwa woli Ojca.  

Chryste, nasze życie, Ty umierając na drzewie krzyża, pokonałeś 
śmierć i piekło,  
—  pozwól nam z Tobą umierać, abyśmy z Tobą powstali do 
życia.  

Chryste, nasz Królu, Ty stałeś się pośmiewiskiem ludzi i jak 
robak byłeś zdeptany,  
—  naucz nas naśladować Twoją zbawienną pokorę.  

Chryste, nasze zbawienie, Ty oddałeś za nas życie jako za 
umiłowanych braci, 
 —  spraw, abyśmy darzyli się nawzajem tą samą miłością.  

Chryste, nasz Odkupicielu, Ty rozłożyłeś ręce na krzyżu, aby 
pociągnąć do siebie ludzi wszystkich wieków,  
— zgromadź w swoim wiekuistym królestwie rozproszone dzieci 
Boże. Ojcze nasz.  

Modlitwa  
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, † abyśmy 
czcząc oblicze Chrystusa znieważone w czasie Męki naszymi 
grzechami, * mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. 
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki 
wieków.  Amen. 

NIESZPORY 

HYMN  

1 Oblicze Boskie Zbawcy naszego,  
Za grzechy świata strasznie zranione,  
Żeś z synów ludzkich najpiękniejszego,  
Któż pozna, gdyś tak dziwnie zmienione?  

2 Skronie Twe ciśnie z cierni korona,  
Oczy zamglone krwawymi łzami  
I plwocinami twarz zeszpecona,  
Zlewa ją Boska Krew strumieniami.  

3 Lecz wdzięku Twego oblicza Panie  
Nic oczom duszy odjąć nie zdoła.  
Straszne Twej twarzy sponiewieranie  
Tym silniej serca ku Tobie woła.  

4 Pod Twojej Boskiej twarzy zasłoną   
My żyć pragniemy na biednej ziemi,  
W boleści widzieć ją utajoną,  
Aż nam promieńmi błyśnie jasnymi.  

5 Aż nam się kiedyś w chwale ukaże  
I niebo zaćmi swoja pięknością,  
Widok jej skazę win naszych zmaże,  
Wieczną się stanie nam szczęśliwością.  

6 Wielbimy Ciebie Baranku Boży  
Niech Twe oblicze nam zajaśnieje  
Byśmy śpiewali w niebie pieśń chwały    
Trójcy Najświętszej na wieki wieków.  

1 ant.  Szczęśliwy lud, co umie się radować, * chodzi, o Panie, 
w świetle Twego oblicza.  Psalm 139 (138) I  str. 1114 

2 ant.  W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * ze snu powstając, 
nasycę się Twoim widokiem.  Ps. 139 (138) II  str. 1115 

3 ant.  Boga nikt nigdy nie widział; * Jednorodzony Syn, który jest 
w łonie Ojca,  o Nim  pouczył. Pieśń 1 Kor 13, 1-8. 13  str. 1131 

CZYTANIE  Ef 5, 1-2  

Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 
i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego  


