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.
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.
Ant. do pieśni Zachariasza: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: * Ujrzycie niebiosa
otwarte i aniołów Bożych / wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu
oddają. Wołajmy z radością: Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych
drogach. Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy
Cię nieustannie szukali.
- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj,
abyśmy zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni
w walce ze złymi duchami.

Ojcze nasz…
Modlitwa
Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom,
+ spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie
zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

JUTRZNIA O ANIOŁACH
Hymn
1. Ciebie, Chryste, blasku Ojca,
Mocy serc i życie świata,
Wychwalamy wśród aniołów
Łącząc śpiew z modlitwą duszy,
Byś usłyszał nowe słowa,
Co z melodią razem płyną.

3. Niech opieka jego sprawi,
Abyś, Królu Miłosierny,
Raczył w dal odpędzić wroga;
Twoja dobroć niech oczyści
Nas na duszy i na ciele
I wprowadzi w bramy raju.

2. Cześć niesiemy Archaniołom,
Twego domu jasnym duchom,
Nade wszystko zaś wodzowi
Walecznemu hufców nieba;
Michał bowiem swą potęgą
Zadał klęskę szatanowi.

4. Tobie chwała, Boże Ojcze,
Tobie chwała, Synu Boży,
Tobie cześć, Pocieszycielu;
Tobie, Boże w Trójcy Świętej,
Który jesteś ponad czasem,
Hymn śpiewamy uwielbienia. Amen.

Psalmodia
1 ant. Uwielbiajmy Pana, * którego chwalą aniołowie, cherubini i serafini,
śpiewając: / Święty, Święty, Święty.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
Chwała Ojcu i Synowi *
I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze, *
I na wieki wieków. Amen.
ant. Uwielbiajmy Pana, * którego chwalą aniołowie, cherubini i serafini,
śpiewając: / Święty, Święty, Święty.

2 ant. Aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
Błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
ant. Aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana na wieki.

3 ant. Ciebie chwalą na wysokości * wszyscy aniołowie, / jednym głosem wołając: / Tobie należy się chwała, święty Boże nasz.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach,*
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi *
I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze, *
I na wieki wieków. Amen.
ant. Ciebie chwalą na wysokości * wszyscy aniołowie, / jednym głosem wołając: / Tobie należy się chwała, święty Boże nasz.
Czytanie
Jakub ujrzał we śnie drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół.
A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka.
Responsorium krótkie
K: Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie. W: Błogosławcie Pana, *
Wszyscy Jego aniołowie. K: Potężni mocarze, pełniący Jego rozkazy. W: Wszyscy
Jego aniołowie. K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W: Błogosławcie
Pana, * Wszyscy Jego aniołowie.
Ant. do pieśni Zachariasza: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: * Ujrzycie niebiosa
otwarte i aniołów Bożych / wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.

