Ant. ad introitum (Ps 65, 1-2 )
Iubiláte Deo, omnis terra, psalmum dícite nómini eius, date
glóriam laudi eius, allelúia.

Antyfona na wejście (Ps 66 [65], 1-2)
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie
chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie.
Alleluja.

PSALMUS 66 (65)
1 Iubilate Deo, omnis terra, 2 psalmum dicite gloriae nominis
eius, glorificate laudem eius.
3 Dicite Deo: “ Quam terribilia sunt opera tua. Prae multitudine
virtutis tuae blandientur tibi inimici tui.

PSALM 66 (65)
1 Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie, 2 opiewajcie
chwałę Jego imienia, cześć Mu świetną oddajcie!
3 Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z powodu
wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie.

4 Omnis terra adoret te et psallat tibi, psalmum dicat nomini
tuo”.
5 Venite et videte opera Dei, terribilis in adinventionibus super
filios hominum.

4 Niechaj cała ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie, niech
imię Twoje opiewa!
5 Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród
synów ludzkich!

6 Convertit mare in aridam, et in flumine pertransibunt pede; ibi
laetabimur in ipso.
7 Qui dominatur in virtute sua in aeternum, oculi eius super
gentes respiciunt; rebelles non exaltentur in semetipsis.

6 Morze na suchy ląd zamienił; pieszo przeszli przez rzekę:
wielce Nim się radujmy!
7 Jego potęga włada na wieki; oczy Jego śledzą narody: niech
się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu!

8 Benedicite, gentes, Deum nostrum et auditam facite vocem
laudis eius;
9 qui posuit animam nostram ad vitam et non dedit in
commotionem pedes nostros.

8 Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego
chwałę,
9 bo On obdarzył życiem naszą duszę, a nodze naszej nie dał się
potknąć.

10 Quoniam probasti nos, Deus; igne nos examinasti, sicut
examinatur argentum.
11 Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes in dorso
nostro.

10 Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył; badałeś nas ogniem,
jak się bada srebro.
11 Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę, włożyłeś na nasz grzbiet
ciężar;

12 Imposuisti homines super capita nostra, transivimus per
ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium.
13 Introibo in domum tuam in holocaustis; reddam tibi vota mea,
14 quae protulerunt labia mea,
et locutum est os meum in tribulatione mea.

12 kazałeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez
ogień i wodę: ale wyprowadziłeś nas na wolność.
13 Wejdę w Twój dom z całopaleniem i wypełnię to, co
ślubowałem Tobie, 14 co wymówiły moje wargi, co moje usta
przyrzekły w ucisku.

15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum,
offeram tibi boves cum hircis.
16 Venite, audite, et narrabo, omnes, qui timetis Deum, quanta
fecit animae meae.

15 Złożę Ci w ofierze całopalnej tłuste owce, razem z wonią [z
ofiar] baranów: ofiaruję Ci krowy i kozły.
16 Wszyscy, co się Boga boicie, chodźcie i słuchajcie, chcę
opowiedzieć, co uczynił On mojej duszy!

17 Ad ipsum ore meo clamavi et exaltavi in lingua mea.
18 Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus.

17 Do Niego wołałem moimi ustami i chwaliłem Go moim
językiem.
18 Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość, Pan by mnie nie
wysłuchał.

19 Propterea exaudivit Deus, attendit voci deprecationis meae.
20 Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam et
misericordiam suam a me.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

19 Lecz Bóg wysłuchał: dosłyszał głos mojej modlitwy.
20 Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął
mi swojej łaskawości.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak to było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Ant. ad communionem (Lc 24, 35)
Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis,
allelúia.

Antyfona na Komunię (Łk 24, 35)
Uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba.
Alleluja.

PSALMUS 34 (33)
2 Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in
ore meo.
3. In Domino gloriabitur anima mea, audiant mansueti et
laetentur.

PSALM 34 (33)
2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich
zawsze Jego chwała.
3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i
niech się weselą!

4 Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in
idipsum.
5 Exquisivi Dominum, et exaudivit me et ex omnibus terroribus
meis eripuit me.

4 Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!
5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej
trwogi.

10 Timete Dominum, sancti eius, quoniam non est inopia
timentibus eum.
11 Divites eguerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum
non deficient omni bono.

10 Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają
biedy.
11 Możni zubożeli i zaznali głodu; a szukającym Pana żadnego
dobra nie zabraknie.

12 Venite, filii, audite me: timorem Domini docebo vos.
13 Quis est homo, qui vult vitam, diligit dies, ut videat bonum? -

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej.
13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać
szczęścia?

6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie
6 Respicite ad eum, et illuminamini, et facies vestrae non
zaznają wstydu.
confundentur.
7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich
7 Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum et de omnibus
ucisków.
tribulationibus eius salvavit eum.
8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i
8 Vallabit angelus Domini in circuitu timentes eum et eripiet eos.
niesie im ocalenie.
9 Gustate et videte quoniam suavis est Dominus; beatus vir, qui 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek,
sperat in eo.
który się do Niego ucieka.

14 Prohibe linguam tuam a malo, et labia tua, ne loquantur
dolum.
15 Diverte a malo et fac bonum, inquire pacem et persequere
eam.
16. Oculi Domini super iustos, et aures eius in clamorem eorum.
17. Vultus autem Domini super facientes mala, ut perdat de terra
memoriam eorum.
18. Clamaverunt, et Dominus exaudivit et ex omnibus
tribulationibus eorum liberavit eos.
19. Iuxta est Dominus iis, qui contrito sunt corde, et confractos
spiritu salvabit.
20. Multae tribulationes iustorum, et de omnibus his liberabit eos
Dominus.
21. Custodit omnia ossa eorum, unum ex his non conteretur.

14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów
podstępnych!
15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim!
16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich
wołanie.
17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich
przeciwności.
18 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o
nich wygładzić z ziemi.
19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na
duchu.
20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich
Pan go wybawia.
21 Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie
złamaniu.

22 Interficiet peccatorem malitia; et, qui oderunt iustum,
punientur.
23 Redimet Dominus animas servorum suorum; et non punientur 22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów
omnes, qui sperant in eo.
sprawiedliwego spotka kara.
23 Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się doń
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
ucieka.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Jak to było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

