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PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚW. I DO KOMUNII

Kapłan, o ile mu na to czas pozwala, odmawia przede Mszą św.  
następujące modlitwy. Wierni mogą je razem z nim odmawiać. Stano-
wi to doskonałe przygotowanie od Mszy i Komunii św. o ile tej nie można  
w czasie Mszy św. przyjąć. Przygotować się razem z Kościołem i wraz z nim dzię-
kować Bogu, to zapewnić sobie dobrą Komunię św. i pełne uczestnictwo w ofierze 
ołtarza i krzyża.

 

1. Quam dilécta tabernácula 
tua, Dómine virtútum: * con-
cupíscit, et déficit ánima mea 
in átria Dómini.

2. Cor meum, et caro mea*  
exsultavérunt in Deum vivum.

3. Etenim passer invénit sibi 
domum: * et turtur nidum sibi, 
ubi ponat pullos suos.

4. Altária tua, Dómine vir-
tútum: * Rex meus, et Deus 
meus.

5. Beáti, qui hábitant in domo 
tua, Dómine: * in sæcula sæ-
culórum laudábunt te.

6. Beátus vir, cujus est auxi-
lium abs te: * ascensiónes in 

Psalm 83

Przybytek Pański rozkoszą mej duszy

Ant. Nie racz pamiętać, Pa-
nie, na występki nasze, albo 
rodziców naszych i nie chciej 
nas karać za grzechy nasze,  
(O.W. Alleluja).

Ant. Ne reminiscáris, * Dómi-
ne, delícta nostra vel paréntum 
nostrórum, neque vindíctam 
sumas de peccátis nostris  
(T. P. Allelúja).

1. Jakże jest miłe mieszka-
nie Twoje, o Panie zastępów! 
Wzdycha i tęskni ma dusza do 
Pańskich przedsieni.

2. Serce moje i ciało moje rwie 
się radośnie ku Bogu żywemu.

3. Nawet i wróbel znajduje 
schronienie, i gniazdko jaskół-
ka dla piskląt swoich:

4. U twoich ołtarzy, Panie za-
stępów, mój Królu i Boże!

5. Szczęśliwi, którzy miesz-
kają w domu twoim, Panie! 
Wszak ustawicznie mogą Cie-
bie chwalić.

6. Błogosławiony mąż, który 
od Ciebie otrzymuje pomoc, gdy 
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świętą podróż odbyć zamierzyli 
w sercu. Idą przez dolinę ze-
schłą, a one dla nich niby pełna 
źródeł, urocza, jakby użyźnił ją 
deszczyk wiosenny.

7. Tak pielgrzymują ciągle  
z rosnącymi siły, aż Boga Naj-
wyższego ujrzą na Syjonie.

8. Panie zastępów, wysłuchaj 
mą prośbę, usłysz mnie, o Boże 
Jakuba!

9. Spojrzyj, obrońco nasz, 
Boże, wejrzyj na oblicze twego 
pomazańca.

10. Zaiste, lepszy jeden dzień 
w przedsionkach twoich, niż 
innych tysiące.

11. Wolę stać przed progiem 
domu Boga mego, niźli przeby-
wać w pałacach grzeszników.

12. Albowiem Bóg jest świa-
tłem i obroną, Pan nam użycza 
swej łaski i chwały.

13. On darów swoich nie od-
mawia tym, którzy chodzą  
w niewinności. O Panie zastę-
pów, szczęśliwy człowiek, któ-
ry ufa Tobie!

14. Chwała Ojcu…

corde suo dispósuit, in val-
le lacrimárum, in loco quem 
pósuit.

7. Etenim benedictiónem da-
bit legislátor, ibunt de virtúte 
in virtútem: * vidébitur Deus 
deórum in Sion.

8. Dómine, Deus virtútum, 
exáudi oratiónem meam: * 
áuribus pércipe, Deus Jacob.

9. Protéctor noster, áspice, 
Deus: * et réspice in fáciem 
Christi tui:

10. Quia mélior est dies una in 
átriis tuis, * super míllia.

11. Elégi abjéctus esse in domo 
Dei mei: * magis quam habitáre 
in tabernáculis peccátorum.

12. Quia misericórdiam, et ve-
ritátem díligit Deus: * grátiam 
et glóriam dabit Dóminus.

13. Non privábit bonis eus, 
qui ámbulant in innocéntia: 
* Dómine virtútum, beátus 
homo, qui sperat in te.

14. Glória Patri.

Psalm 84

O dopełnienie dzieła wyzwolenia

1. Łaskę okazałeś, Panie, 
ziemi swojej: polepszyłeś dolę 
potomków Jakuba.

2. Odpuściłeś nieprawość 
swojego ludu, zakryłeś wszyst-
kie ich grzechy.

1. Benedixisti, Dómine, 
terram tuam: * avertísti capti-
vitátem Jacob.

2. Remisísti iniquitátem 
plebis tuæ: * operuísti ómnia 
peccáta eórum.
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3. Złagodziłeś srogość swo-
jego gniewu i powściągnąłeś 
złości zapalczywość.

4. Odnów nas teraz, Boże 
nasz i Zbawco, do reszty od-
wróć swoje zagniewanie.

5. Czyż wiecznie do nas 
urazę mieć będziesz, rozciągać 
niełaskę swą na pokolenia?

6. Czy nie tchniesz w nas 
nowego życia, ażeby lud twój 
radował się w Tobie?

7. Okaż nam, Panie, miło-
sierdzie swoje i udziel zbawczej 
pomocy.

8. Posłucham, co na to we 
mnie mówi Pan Bóg: oto istot-
nie zapowiada pokój:

9. Pokój ludowi i świętym 
swoim, i tym, którzy do Niego 
zwracają się sercem.

10. Zbawienie Jego jest bli-
skie tym, co się Go boją, a chwa-
ła w ziemi naszej zamieszka.

11. Dobroć i wierność spo-
tkają się z sobą, sprawiedliwość 
i pokój ucałują się wzajem,

12. Wierność wyrośnie  
z ziemi, a sprawiedliwość spoj-
rzy z nieba.

13. Pan użyczy błogosła-
wieństwa, a ziemia nasza wyda 
swój owoc.

14. Sprawiedliwość kroczyć 
będzie przed Nim, a Jego ślada-
mi pójdzie zbawienie.

15. Chwała Ojcu…

3. Mitigásti omnem iram 
tuam: * avertísti ab ira indi-
gnatiónis tuæ.

4. Convérte nos, Deus, sa-
lutáris noster: * et avérte iram 
tuam a nobis.

5. Numquid in ætérnum 
irascéris nobis: * aut exténdes 
iram tuam a generatióne in ge-
neratiónem?

6. Deus, tu convérsus vi-
vificábis nos: * et plebs tua 
lætábitur in te.

7. Osténde nobis, Dómine, 
misericórdiam tuam: * et sa-
lutáre tuum da nobis.

8. Audiam quid loquátur in 
me Dóminus Deus: * quóniam 
loquétur pacem in plebem 
suam.

9. Et super sanctos suos: * et 
in eos, qui convertúntur ad cor.

10. Verúmtamen prope 
timéntes eum salutáre ipsíus: 
* ut inhábitet glória in terra 
nostra.

11. Misericórdia, et véritas 
obviavérunt sibi: * justítia, et 
pax osculátæ sunt.

12. Véritas de terra orta 
est: * et justítia de cælo pro-
spéxit.

13. Etenim Dóminus dabit 
benignitátem: * et terra nostra 
dabit fructum suum.

14. Justítia ante eum am-
bulábit: * et ponet in via 
gressus suos.

15. Glória Patri.


