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Bazylika Bożego Ciała

Nieszpory żałobne
Sygnaturka

2. Chwała Ojcu i Synowi
I, Duchowi Świętemu
3. Jak była na początku teraz i zawsze
I na wiek wieków Amen.
Hymn

2. Ty, przyjmując ludzką słabość, * Cios zadałeś szatanowi,
Bo przez swoja śmierć zdeptałeś * Śmierć przez niego zgotowaną.
3. Pełen blasku wstałeś z grobu * I przez moc misterium Paschy
Nowe życie nam przywracasz,* Gdy nas grzechy uśmiercają.
4. Udziel nam ożywczej łaski, * Byś przychodząc po raz drugi,
Zastał nas przygotowanych * I z płonącą lampą w ręce.
5. Wprowadź nas, łaskawy Sędzio, * W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość * Należymy już do Boga.
6. Wezwij też do siebie wszystkich, * Którzy świat ten opuszczając,
Pragną wejść do Ojca domu, * Aby Ciebie chwalić wiecznie.
Amen.

Antyfona 1

Psalm 121

2. Pomoc moja od Pa-na, * który stworzył nie-bo i zie-mię.
3. On nie pozwoli, by potknęła się twa no-ga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który cie-bie strze-że.
4. Nie zdrzemnie się ani nie za-śnie *
Ten, który czuwa nad I-zra-e-lem.
5. Pan ciebie strze-że, †
jest cieniem nad to-bą, *
stoi po two-jej pra-wi-cy.
6. Nie porazi cię słońce we dnie *
ani księ-życ wśród no-cy.
7. Pan cię uchroni od zła wszel-kie-go, *
ochroni two-ją du-szę.
8. Pan będzie czu-wał †
nad twoim wyjściem i po-wro-tem, *
teraz i po wszys-tkie cza-sy
9. Chwała Ojcu i Sy-no-wi, *
i Ducho-wi Świę-te-mu.
10. Jak była na początku, teraz i za-wsze, *
i na wieki wie-ków. A-men.
Antyfona 1

Antyfona 2

Psalm 130

2. Nachyl swe u-cho * na głos moje-go bła-ga-nia.
3. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Pa-nie, *
Panie, któż się o-sto-i?
4 .Ale Ty udzielasz przeba-cze-nia, *
aby Tobie ze czcią słu-żo-no.
5. Pokładam nadzieję w Pa-nu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego sło-wie,*
dusza moja ocze-ku-je Pa-na.
6. Bardziej niż strażnicy po-ran-ka *
niech Izrael wy-glą-da Pa-na.
7. U Pana jest bowiem ła-ska, *
u Niego obfite od-ku-pie-nie.
8. On odkupi Izra-e-la *
ze wszystkich je-go grze-chów.
9. Chwała Ojcu i Sy-no-wi, *
i Ducho-wi Świę-te-mu.
10. Jak była na początku, teraz i za-wsze, *
i na wieki wie-ków. A-men
Antyfona 2

Antyfona 3

Pieśń

2. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy po-stać słu-gi *
i stał się po-do-bnym do lu-dzi.
3. A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za czło-wie-ka, *
uniżył sa-me-go sie-bie,
4. Gdy stał się posłusznym aż do śmier-ci, *
i to śmier-ci krzy-żo-wej.
5. Dlatego też Bóg wywyższył Go po-nad wszys-tko *
i darował Mu imię po-nad wszel-kie i-mię,
6. Aby na imię Jezusa zgięło się każ-de ko-la-no *
istot niebies-kich i pod-ziem-nych.
7. I aby wszelki ję-zyk wy-znał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwa-le Bo-ga Oj-ca.
8. Chwała Ojcu i Sy-no-wi, *
i Du-cho-wi Świę-te-mu.
9. Jak była na początku, te-raz i zaw-sze, *
i na wie-ki wie-ków. A-men.
Antyfona 3

KRÓTKIE CZYTANIE

Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o
śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a
siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam
odnieść zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Responsorium

Antyfona do pieśni Maryi

Pieśń NMP

2. Bo wejrzał na uniżenie swojej Słu-żebnicy. *
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie po-ko-le-nia.
3. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * święte jest i-mię Je-go.
4. A Jego miłosierdzie z pokolenia na po-kolenie* nad tymi, którzy się Go bo-ją.
5. Okazał moc swe-go_ra-mienia, *
rozproszył pyszniących się zamy-sła-mi_serc swo-ich.
6. Strącił wład-ców z tronu * a wy-wyż-szył_po-kor-nych.
7. Głodnych na-sy-cił_do-bra-mi, * a bogatych z ni-czym_od-pra-wił.
8. Ujął się za swoim sługą, Iz-raelem, * pomny na swe mi-ło-sier-dzie,
9. Jak obiecał na-szym ojcom * Abrahamowi i jego po-tom-stwu_na wie-ki.
10. Chwała Ojcu i Synowi, * i Du-cho-wi_Świę-te-mu.
11. Jak była na początku, te-raz_i zawsze, * i na wieki wie-ków. A-men.
Antyfona

PROŚBY

Mamy nadzieję, że Jezus Chrystus upodobni nasze ciało podległe
zniszczeniu do swojego Ciała uwielbionego, módlmy się więc do Niego i
wołajmy:

Chryste, Pocieszycielu strapionych,
Ty wskrzeszając Łazarza, młodzieńca z Nain i córkę Jaira,
otarłeś łzy z oczu ich bliskich,
- pociesz wszystkich,
którzy opłakują swoich zmarłych.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.
Chryste Zbawicielu,
zniwecz w naszym ciele panowanie grzechu,
o przez nie zasłużyliśmy na zapłatę śmierci,
- spraw, abyśmy osiągnęli
w Tobie życie wieczne.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.
Chryste Odkupicielu,
wejrzyj na tych, którzy nie znając Ciebie, nie mają nadziei,
- spraw, aby uwierzyli
w zmartwychwstanie i życie w przyszłym świecie.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.
Chryste,
Ty przywróciłeś wzrok niewidomemu i pozwoliłeś, aby Ciebie oglądał,
- okaż swe oblicze zmarłym,
którzy są jeszcze pozbawieni Twego światła.
Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym.

Ojcze nasz…
Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy
z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego + i umocnij naszą nadzieję,
+
że razem
z Twoimi
sługami
i
służebnicami
wszyscy
zmartwychwstaniemy.
Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga + który z
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, + przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Procesja do pięciu STACJI
Przejście do I Stacji – Pod Chór. Śpiew:

Nieszpory żałobne

„Zwycięzca śmierci”

III Stacja

IV Stacja

Ołtarz Miłosierdzia

Kaplica św. Anny

I Stacja

Ołtarz Główny

Pod Chórem

V Stacja
Ołtarz Główny

II Stacja
Św. St. Kazimierczyk

Stacja Pierwsza
(pod Chórem)
Za † Fundatorów i Budowniczych kościoła.
Zanieśmy nasze pokorne modlitwy do Boga Wszechmogącego,
który jest Panem życia i śmierci, od którego wszystko pochodzi
i do którego wszystko zmierza.
1. Módlmy się za fundatorów świątyni parafialnej Bożego Ciała aby za ich wspaniałomyślny dar, Bóg przyjął ich do Królestwa
Niebieskiego. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za budowniczych tej świątyni, którzy swoim
umysłem i pracą rąk budowali ją przez wiele lat, aby Pan
nagrodził ich trudy radością nieba. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za tych wszystkich, którzy wspierali budowę
i upiększali naszą świątynię, aby można było w niej chwalić
Boga sercem i ustami, niech Pan będzie dla nich radością
wieczną. Ciebie prosimy...
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
Módlmy się.
Boże, Dawco życia i Zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy
swojego Kościoła, aby wszyscy, którzy trudzili się za życia
we wznoszeniu tej świątyni ku Twojej chwale, zasłużyli na życie
wieczne przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie...

Stacja Druga
(przy Ołtarzy św. Stanisława Kazimierczyka)
Za † Papieży i Biskupów.
Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zanieśmy
gorące prośby za tych, których Bóg powołał do świętej służby
kapłańskiej dla ludu Bożego w tej świątyni parafialnej.
1. Módlmy się za wszystkich zmarłych Papieży, Biskupów Kościoła
Krakowskiego, Przełożonych Klasztoru Bożego Ciała, Kapłanów i
Braci Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, aby zostali
włączeni do grona Apostołów. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w tej
świątyni jako przełożeni, proboszczowie i wikariuisze, aby
otrzymali nagrodę wieczną za wierną służbę Bogu i Kościołowi.
Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkich zakonników i zakonnice, którzy w tym
kościele modlili się i wypraszali wiernym potrzebne łaski do
zbawienia, aby otrzymali od Boga nagrodę wieczną. Ciebie
prosimy...
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
Módlmy się.
Boże, Wiekuisty Pasterzu i Rządco całego świata wysłuchaj modlitwy
swojego ludu i przyjmij do wiecznej chwały wszystkich, którzy mieli
udział w świętej służbie kapłańskiej Twojego Syna. Który żyje i króluje
na wieki wieków.
Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie...

Stacja Trzecia
(przy Ołtarzu Miłosierdzia Bożego)
Za † Rodziców, Krewnych.
Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, krewnych,
rodziców chrzestnych, nauczycieli i wychowawców.
1. Módlmy się szczególnie za naszych rodziców, którym tak
bardzo wiele zawdzięczamy w naszym życiu, aby Pan Bóg
nagrodził ich życiem wiecznie trwającym. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za wszystkich, z którymi nas łączyły więzy
pokrewieństwa, przyjaźni, aby dobry Ojciec Niebieski przyjął
ich wszystkich do swojego Domu. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za wszystkich, którzy świadczyli nam dobro
uczyli nas kochać Boga i ludzi, aby Bóg okazał im swoją
Miłość i Miłosierdzie. Ciebie prosimy...
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
Módlmy się.
Boże, nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych
zmarłych i prosimy, abyś wynagrodził ich za dobrodziejstwa
nam udzielone i przyjął do grona świętych. Przez Chrystusa
Pana naszego.
Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie...

Stacja Czwarta
(przy Kaplicy św. Anny)
Za † poległych i ofiary wojny.
Módlmy się za wszystkich zmarłych, których groby znajdują się na
cmentarzu lub gdziekolwiek na świecie, a zwłaszcza za wszystkich
poległych i ofiary ostatnich wojen. Prośmy z ufnością o zbawienie
wszystkich poległych w walce o wolność naszej Ojczyzny i innych
Narodów.
1. Módlmy się za wszystkich uczestników walk o niepodległość
naszej Ojczyzny i wolność innych Narodów, których groby
rozsiane są po całym świecie, aby Pan nagrodził ich cierpienia i
śmierć życiem wiecznym. Ciebie prosimy ...
2. Módlmy się za naszych rodaków, poległych na frontach Drugiej
Wojny Światowej, w obozach i miejscach kaźni, aby radowali się
szczęściem w Niebieskiej Ojczyźnie. Ciebie prosimy …
3. Módlmy się za wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność
naszej Ojczyzny, w obronie wiary i godności człowieka, aby
zmartwychwstali do życia w chwale. Ciebie prosimy …
Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie, okaż miłosierdzie Twoim wiernym, którzy oddali
życie za swych braci, aby na wieki cieszyli się owocami swej ofiary i
pokładanej w Tobie nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Dobry Jezu a nasz Panie...

Stacja Piąta
(przy Ołtarzu Głównym)
Za † Wszystkich Zmarłych.
Błagajmy teraz Ojca Niebieskiego o dopuszczenie do
chwały
wiecznej
wszystkich
wiernych
zmarłych,
a szczególnie zmarłych parafian, którzy odeszli z tego
świata w pokoju z Chrystusem.
1. Módlmy się za zmarłych, których Bóg powołał z naszej
rodziny parafialnej do wieczności w ostatnim roku aby,
osiągnęli zbawienie wieczne, które im obiecał Chrystus
na Chrzcie Świętym. Ciebie prosimy ...
2. Módlmy się za wiernych zmarłych, którzy pracą,
cierpieniem i swoimi zdolnościami służyli kościołowi
i ludowi Bożemu, aby sam Pan był ich nagrodą wieczną.
Ciebie prosimy...
3.

Módlmy się też za wszystkich wiernych zmarłych, za
których nikt się nie modli, zapomnianych i opuszczonych
przez ludzi, aby weszli do Królestwa Niebieskiego. Ciebie
prosimy...

Ojcze nas.... Zdrowaś Maryjo... Wieczny odpoczynek...
Módlmy się.
Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż
miłosierdzie Twoim wiernym zmarłym i odpuść im
wszystkie grzechy, aby mogli wejść do szczęścia
wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

Doksologia końcowa
Bogu Ojcu, naszemu Stwórcy,
Jezusowi Chrystusowi,
który jest naszym zmartwychwstaniem,
życiem i pokojem,
Duchowi Świętemu Ożywicielowi,
uwielbienie i chwała teraz i na zawsze
i na wieki wieków.
Amen.
Błogosławieństwo
Niech Bóg prowadzi was drogą
zbawienia i niech was błogosławi:
Ojciec † i Syn i Duch Święty.
Amen.

Antyfona:
Salve Regina ..
lub
Witaj królowo…

Antyfona: Salve Regina

Antyfona: Witaj Królowo

opracowanie: Jarosław Raczek

