Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi *
I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze *
I na wieki wieków. Amen.
Ant. do pieśni Maryi: Anioł Gabriel powiedział do Maryi: * Oto poczniesz
i porodzisz Syna, / któremu nadasz imię Jezus.
Prośby
Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór
aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:
Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.
- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech
wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło.
- Niech aniołowie zaniosą nasze ofiary na Twój ołtarz w niebie.
- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na
wysokości, a na ziemi zwiastować pokój ludziom.
- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do
raju, do radosnej społeczności Świętych.
- Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do
światłości wiekuistej.
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 królu w jedności Ducha
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

NIESZPORY O ANIOŁACH
Hymn
1. Poślij nam, Chryste, anioła pokoju,
Michała, który zebranych w Twym domu
Osłoni mocą, by mogli pomnażać
Wszelakie dobro.
2. Ześlij z wysoka anioła mocnego,
Gabriela, aby odpędził szatana
I swoją pieczą otoczył świątynię
Twojego ludu.
3. Przyślij Rafała, lekarza zbawienia,
By zstąpił z nieba i mocą Twej łaski
Uzdrowił chorych i czuwał nad ścieżką
Naszego życia.
4. Chryste, coś chlubą jest świętych aniołów,
Niech ich zastępy aż do nas przybędą
I złączą głosy z naszymi pieśniami
Ku chwale Trójcy. Amen.
Psalmodia
1 ant. Królu aniołów, * Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
O Panie, nasz Panie, † jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Chwała Ojcu i Synowi *
I Duchowi Świętemu.

Jak była na początku teraz i zawsze, *
I na wieki wieków. Amen.
ant. Królu aniołów, * Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
2 ant. Wobec aniołów * psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.
Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię † za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
Zaprawdę, Pan jest wzniosły,† patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie.†
Wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi *
I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze, *
I na wieki wieków. Amen.
ant. Wobec aniołów *psalm zaśpiewam Tobie, mój Boże.
3 ant. Ujrzałem stojącego przed tronem Baranka, * jakby zabitego,
/ i usłyszałem głos wielu aniołów śpiewających dokoła tronu.
Z radością dziękujcie Ojcu, † który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności †i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;

Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Chwała Ojcu i Synowi *
I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze *
I na wieki wieków. Amen.
ant. Ujrzałem stojącego przed tronem Baranka, * jakby zabitego,
/ i usłyszałem głos wielu aniołów śpiewających dokoła tronu.
Czytanie
Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był, i Który przychodzi, i
od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa,
ŚwiadkaWiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi, który
nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów.
Responsorium krótkie
K: Przed oblicze Boga * Wzniósł się dym kadzideł. W: Przed oblicze
Boga * wzniósł się dym kadzideł. K: Z ręki anioła. W: Wzniósł się dym
kadzideł. K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W: Przed oblicze
Boga * Wzniósł się dym kadzideł.
Pieśń Maryi
Ant. do pieśni Maryi: Anioł Gabriel powiedział do Maryi: *Oto poczniesz i
porodzisz Syna, / któremu nadasz imię Jezus.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

