Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu:
ilekroć wypowiadamy te słowa,
stanowiące syntezę naszej wiary,
wielbimy jedynego i prawdziwego
Boga w trzech Osobach.
Zdumieni kontemplujemy
tę tajemnicę,
która całkowicie nas ogarnia.
Tajemnicę miłości;
tajemnicę niepojętej świętości.
Jan Paweł II
10 VI 2001

CHWAŁA OJCU
I SYNOWI
I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Spis treści
Wstęp

2

Modlitwa uwielbienia
– Czym jest modlitwa uwielbienia?
– Dlaczego mamy się tak modlić?
– Jak się modlić uwielbieniem?

4
4
4
5

Modlitwy uwielbienia z Pisma świętego
– Magnificat – pieśń Maryi
– Modlitwy uwielbienia z Listów św. Pawła Apostoła
– Modlitwy uwielbienia z pism innych Apostołów
– Psalmy jako modlitwy uwielbienia
– Inne modlitwy uwielbienia Starego Testamentu

6
6
8
10
11
14

Modlitwy uwielbienia ze Mszy świętej

17

Modlitwy uwielbienia, którymi modlili się Święci
20
– Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy
20
– Uwielbienie Boga Najwyższego św. Franciszka z Asyżu 22
– Uwielbienie Boga zapisane przez św. Brygidę
23

Opracowanie tekstu: ks. Marcin Węcławski, korekta: Maria
Lewandowska, redaktor techniczny: Dobiesław Figuła, fotograﬁa:
Jerzy Kot. Wydawca: Paraﬁa Rzymskokatolicka p.w. Maryi Królowej
w Poznaniu. Broszura jest pomocą duszpasterską,
nieprzeznaczoną na sprzedaż

Inne modlitwy uwielbienia
– Akty uwielbienia
– Pieśni uwielbienia
– Krótkie modlitwy uwielbienia, tzw. akty strzeliste

27
27
28
30

Z nowenny do Maryi Królowej

31

CHWAŁA OJCU
I SYNOWI
I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Boże Narodzenie 2007 — Nowy Rok Pański 2008

2

Wstęp
Fotografia na okładce ukazuje najdonioślejszy moment Mszy
świętej – zwieńczenie modlitwy eucharystycznej: kapłani unoszą w rękach kielich z winem przemienionym w Krew i pateny z chlebem, który stał się Ciałem Chrystusa, śpiewając:
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć
i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Zgromadzeni wierni odpowiadają śpiewem: Amen. Przez tę modlitwę uwielbienia dokonuje się ofiara zbawienia, ofiara Mszy świętej.
Msza święta jest najdoskonalszą modlitwą uwielbienia, ale to
najdoskonalsze uwielbienie nie może być zawieszone w próżni.
Do uwielbienia Boga przez Eucharystię prowadzi modlitwa osobista. Tej modlitwy ciągle trzeba się uczyć. Trzeba prosić Ducha
Świętego o pomoc i podejmować wysiłek modlitwy także wtedy,
kiedy przychodzi ona z wielkim trudem. W Katechizmie Kościoła czytamy: Człowiek żyje po to, by Pana Boga chwalił, Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Najważniejsza w naszym życiu duchowym jest modlitwa. Bez modlitwy człowiek nie może
być zbawiony, bez modlitwy traci się sens i cel życia.
Od lat kolejne książeczki kolędowe poświęcamy modlitwie.
Tegoroczną – modlitwie uwielbienia. Znajdziemy w niej najpierw krótkie objaśnienie tego, czym jest modlitwa uwielbienia i jak ją praktykować. Dużo ważniejsza jest druga część tej
książeczki – wybór różnych modlitw uwielbienia. Niech staną
się one naszą codzienną modlitwą. Niech nasza osobista modlitwa będzie trzecią, niewydrukowaną, ale najważniejszą częścią
tej książeczki. Jeśli będziemy codziennie dużo i dobrze się modlić, wówczas całe nasze życie – modlitwa, praca i odpoczynek
staną się chwałą Bożą. Spełni się wtedy w naszym życiu słowo
zapisane przez św. Piotra Apostoła: Aby we wszystkim był uwiel-
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biony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki
wieków! Amen (1 List św. Piotra 4,11).
Książeczkę zdobią reprodukcje ikon – obrazów pełniących
ważną rolę w kulcie chrześcijan wschodnich. Zasadniczo malarze ikon są nieznani. Malowano je bowiem nie dla własnej,
ludzkiej chwały, ale dla chwały Bożej. Tej artystycznej pracy zawsze towarzyszyła modlitwa, ikony są owocem kontemplacji.
Chrześcijanie Wschodu podkreślają, że ikon się nie maluje, ale
się je pisze. Są przesłaniem głębszym niż tylko namalowany obraz – są opisem tajemnic Bożych, oknem, przez które w wierze spoglądamy na Boży świat. Ich celem jest wprowadzenie
człowieka w modlitwę, w zjednoczenie z Bogiem. Ikony kryją
w sobie głęboką symbolikę. Żadna barwa nie jest w nich przypadkowa, każdy gest, każda linia tych obrazów ma swoje głębokie znaczenie. Optyka, perspektywa ikon, prowadzi z jednej
strony ku Bogu, z drugiej do serca człowieka. Ten, kto na nie
patrzy i przed nimi się modli, staje się uczestnikiem dzieła Bożego, tajemnicy zbawienia.
Ikony nie są nam obce. Przecież obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, najbardziej przez nas czczony i kochany, jest namalowany jako ikona. To właśnie przez Polskę przebiega duchowa granica między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem.
Dlatego powinniśmy tamten, duchowy świat Wschodu czynić
i naszym wewnętrznym bogactwem.
Przeżywamy czas Bożego Narodzenia, tajemnicy Wcielenia
Chrystusa. Razem z Maryją chcemy śpiewać Bogu: Wielbi dusza moja Pana! Razem, jako wspólnota parafialna, wspólnota
Kościoła chcemy powtarzać przez całe nasze życie tu na ziemi
aż do śmierci, a potem w wieczności: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!

ks. prob. Marcin Węcławski
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Modlitwa uwielbienia
Czym jest modlitwa uwielbienia?
Do Boga możemy zwracać się w modlitwie prośby, przebłagania,
dziękczynienia i uwielbienia. Ta ostatnia forma jest najdoskonalszym wyrazem modlitwy, gdyż jest skierowana do Boga ze względu na Niego samego. W tej modlitwie nie myślimy o sobie. Jej celem jest wypowiedzenie czci, miłości wobec Boga takiego, jakim
On jest. Modlitwa ta jest zachwytem nad przymiotami Boga: Jego
potęgą, mądrością, pięknem, a nade wszystko nad Jego miłością
i miłosierdziem. Modlitwa ta jest także zachwytem nad dziełami,
jakie Bóg uczynił: nad dziełem stworzenia i jeszcze wspanialszym
dziełem odkupienia.
Świat, w którym żyjemy, nie jest przecież dziełem przypadku.
Jego piękno, harmonia ciągle mówią nam o Stwórcy. I do tego świata, zranionego przez grzech, zechciał przyjść Syn Boży, który dla
nas stał się człowiekiem. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek ogłosił nam Ewangelię, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Razem z Bogiem Ojcem darował nam i ciągle darowuje Ducha Świętego, aby w nas dokonać
dzieła uświęcenia. Wielkość i nieogarniona dobroć Boga, Jego nieskończona miłość objawione nam przez Chrystusa, skłaniają nas
do modlitwy, którą nazywamy uwielbieniem.

Dlaczego mamy się tak modlić?
Dlatego, że Pan Jezus tak się modlił, wielbiąc Boga, swojego Ojca.
W Ewangelii św. Mateusza zapisane są słowa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było
Twoje upodobanie (11,25–26). Najdłuższa z modlitw Chrystusa,
zapisana na kartach Ewangelii św. Jana, zaczyna się uwielbieniem:
Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad
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każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu
dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło,
które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał
(17,1–5). Pan Jezus proszony przez uczniów, by nauczył nas modlitwy, darował nam Ojcze nasz. Pierwsze wezwania tej modlitwy są uwielbieniem: – Ojcze nasz, któryś jest w niebie, – święć
się imię Twoje, – przyjdź Królestwo Twoje!
Językiem, jakim rozmawia się w niebie, jest język modlitwy
uwielbienia. Wszystkie słowa w tym języku przekazują jedną myśl:
Bóg jest miłością! Jest to więc modlitwa, która zapowiada naszą
modlitwę w niebie, a przez to ten, kto modli się wielbiąc, staje
niejako w przedsionku nieba, przygotowuje się do tego, by móc
przebywać w niebie. Tu na ziemi modlimy się w wierze. Po śmierci, w niebie, będziemy się modlić, oglądając chwałę Bożą. W niebie będziemy trwali w nieustannym zachwycie, w pełnym zjednoczeniu z Bożą miłością i w uwielbieniu Trójcy Świętej.
Modlitwa uwielbienia jest całkowicie bezinteresowna, nie prosimy w niej o nic dla siebie, Bóg wzruszony naszym wołaniem napełnia nas swoją chwałą. Nagrodą Boga jest sam Bóg, to znaczy, że
największym darem Bożym jest ogarnięcie nas chwałą Bożą, pełne zjednoczenie z Trójcą Przenajświętszą.

Jak się modlić uwielbieniem?
Tym, który uzdalnia do wszelkiej modlitwy, jest Duch Święty. Uczy
św. Paweł w Liście do Rzymian: Duch przychodzi z pomocą naszej
słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (8,26) i w 1 Liście do Koryntian: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus (12,3).
Dlatego też, jeśli chcemy się modlić nie tylko modlitwą uwielbienia, ale w ogóle dobrze się modlić, trzeba o tę zdolność prosić
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Ducha Świętego. Jednym z Jego siedmiu darów jest dar pobożności, czyli uzdolnienie do modlitwy.
Wielbiąc Boga można i trzeba modlić się własnymi słowami.
Ale ważne jest również to, by w modlitwie osobistej korzystać ze
spisanych modlitw. Bogactwo modlitwy osobistej wyrasta bowiem
z modlenia się słowami świętych. Na pierwszym miejscu tymi, które są umieszczone w Piśmie Świętym, dalej tymi, które należą do
liturgii Kościoła i wreszcie tymi zapisanymi przez świętych, uległych narzędzi Ducha Świętego.

Modlitwy uwielbienia z Pisma Świętego
Ze wszystkich modlitw uwielbienia zapisanych w Piśmie Świętym,
jedna jest szczególnie ważna: pieśń Maryi Matki Bożej, wypowiedziana w domu św. Elżbiety podczas Nawiedzenia. Modlitwę tę
Kościół wyśpiewuje razem z Maryją codziennie w modlitwie wieczornej – nieszporach.

Magniﬁcat – pieśń Maryi (Łk 1,46–55)
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
[zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami,
a bogatych z niczym odprawia.
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Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła z Ducha Świętego
Ikona Zwiastowania – Nowogród, XII w.
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Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie
swoje – jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.*

Modlitwy uwielbienia z Listów św. Pawła Apostoła
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!
Jakże niezbadane są Jego wyroki
i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana,
albo kto był Jego doradcą?
Albowiem z Niego i przez Niego,
i dla Niego jest wszystko.
Jemu chwała na wieki! Amen.
(Rz 11,33–36)
Bogu, który jest jedynie mądry,
przez Jezusa Chrystusa,
niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.
(Rz 16,25–27)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa;
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
* Na zakończenie Magnificat i psalmów zwyczajowo dodajemy
wezwanie: Chwała Ojcu...
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A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami (J 1,14)
Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej, XII w.

10

ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.
(Ef 1,3–7)

Modlitwy uwielbienia z pism innych Apostołów
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu
przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej nadziei:
do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego,
i niewiędnącego,
które jest zachowane dla was w niebie.
(1 P 1,3–4)
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.
(Ap 4,8 i 11)
Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe.
Alleluja! Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,
którzy się Go boicie, mali i wielcy!
Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę.
(Ap 19,1–7)
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Psalmy jako modlitwy uwielbienia
Księga Psalmów jest najobszerniejszym zbiorem modlitw w całym
Piśmie Świętym. Psalmami modlił się Chrystus i Maryja Matka
Boża. Psalmami nieustannie modli się Kościół w Liturgii godzin.
Pośród psalmów są także wielbiące – niektóre z nich zamieszczamy poniżej, niech staną się naszą osobistą modlitwą.

Psalm 95
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
Albowiem Pan jest wielkim Bogiem [...]
głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.
Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.
Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku. [...]
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm 96
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – wśród wszystkich ludów! [...]
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
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potęga i jasność w Jego przybytku.
Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę;
oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm 103
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego!
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. [...]
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Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,
by słuchać głosu Jego słowa.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania:
błogosław, duszo moja, Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm 117
Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm 150
Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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Inne modlitwy uwielbienia Starego Testamentu
Już w Starym Przymierzu, przed narodzeniem Chrystusa, Bóg dał
ducha modlitwy ludziom tamtego czasu. Nie tylko Dawidowi, autorowi większości psalmów. W wielu księgach Starego Testamentu można odnaleźć krótsze i dłuższe modlitwy uwielbienia. Oto
dwa przykłady:

Pieśń trzech młodzieńców (Dn 3,52–86)
Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców –
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości –
chwalebne i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz –
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba –
pełen chwały i sławny na wieki.
Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niebiosa, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
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Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Mrozy i zimna, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Dni i noce, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki!
Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Źródła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Morza i rzeki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
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Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Izraelu, błogosław Pana,
chwal i wywyższaj Go na wieki!
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Pieśń Anny (1 Sm 2,1–9)
Raduje się me serce w Panu,
moc moja wzrasta dzięki Panu,
rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo,
nikt taką Skałą jak Bóg nasz.
Nie mówcie więcej słów pełnych pychy,
z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe,
bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym:
On waży uczynki.
Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą,
za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają,
niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.
To Pan daje śmierć i życie,
wtrąca do Otchłani i zeń wyprowadza.
Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa.

17

Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić,
by dać mu tron zaszczytny.
Do Pana należą filary ziemi: na nich świat położył.
On ochrania stopy pobożnych.
Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy uwielbienia ze Mszy świętej
Msza święta jest ofiarą Chrystusa i Kościoła, naszą ucztą eucharystyczną. Cała jest najdoskonalszym uwielbieniem Boga Ojca, bo
uwielbieniem składanym przez Chrystusa. Uwielbienie, jakie mogą
oddać Panu Bogu aniołowie przez swoje hołdy, a ludzie przez swoje
modlitwy i dobre uczynki, nie przynosi tyle chwały Panu Bogu, ile
jedna Msza święta, a to dlatego, że hołdy stworzeń są skończone,
podczas gdy ofiara Mszy świętej złożona przez samego Boga jest
czcią nieskończoną. W liturgii Mszy świętej są modlitwy uwielbienia, którymi możemy się posłużyć w modlitwie osobistej.

Alleluja, alleluja, alleluja
W każdej Mszy świętej przed Ewangelią śpiewamy: Alleluja. Słowo to także występuje w pieśniach wielkanocnych. Alleluja jest
słowem pochodzącym z języka hebrajskiego i dosłownie znaczy:
chwalmy Jahwe (Pana, Boga naszego).

Gloria in excelsis Deo
– Chwała na wysokości Bogu
Początek tego hymnu, zwanego Anielskim, zapisany jest w Ewangelii św. Łukasza (2,14), jako modlitwa uwielbienia aniołów po narodzeniu Chrystusa. Jego dalsze słowa wywodzą się z pierwszych
wieków chrześcijaństwa. W pierwszej części są uwielbieniem Boga
Ojca, w drugiej Jezusa Chrystusa. Hymn ten jest śpiewany w czasie Mszy świętych w niedziele, święta i uroczystości.
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Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący,
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca:
Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem.
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste,
z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Sanctus – Święty
Słowa śpiewane w czasie każdej Mszy świętej przed rozpoczęciem modlitwy eucharystycznej. Zapisane w księdze proroka Izajasza (6, 3) i w Psalmie 118 (w. 26).

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Przez Chrystusa
Słowa kończące każdą z modlitw eucharystycznych. Przez ich wypowiedzenie dokonuje się akt ofiary eucharystycznej.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże
Ojcze, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9,7)
Ikona Chrystusa Zbawiciela –
św. Andrzej Rublow, ok. 1420
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Modlitwy uwielbienia,
którymi modlili się święci
Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy
Wczesnochrześcijański hymn modlitewny, którego autorstwo tradycja przypisuje św. Ambrożemu i św. Augustynowi. Według tej
teorii pieśń została napisana z okazji chrztu Augustyna, którego
udzielił mu w Wielkanoc roku 387 św. Ambroży.

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała;
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.
Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy!
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie, poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca, ile zdoła,
głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.
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Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
i rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej Krwi strugami.
Ze świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw, o Panie, lud sierocy,
błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
my w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.
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Uwielbienie Boga Najwyższego
św. Franciszka z Asyżu
Cała duchowość św. Franciszka z Asyżu (1181 – 1228), jednego z największych świętych w dziejach Kościoła, jest przeniknięta radością wypływającą z uwielbienia Boga Stwórcy i Zbawiciela.
Oto jeden z hymnów, którym modlił się św. Franciszek. Ten wielki święty potrafił modlić się uwielbieniem i dziękczynieniem także w czasie swojego ogromnego cierpienia duszy i ciała.

Ty jesteś święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda.
Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.
Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy.
Ty jesteś miłością, kochaniem; Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem.
Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym,
miłosiernym Zbawicielem.
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Uwielbienie Boga zapisane przez św. Brygidę
Św. Brygida (1303 – 1373), Szwedka, żona, matka siedmiorga
dzieci, wielka mistyczka, założycielka Zakonu Najświętszego Zbawiciela, patronka Europy. Pozostawiła po sobie zapis przeżyć duchowych, pośród nich modlitwę uwielbienia, która jest medytacją nad życiem Chrystusa i Jego zbawczym dziełem.

Błogosławiony bądź, mój Panie, Jezu Chryste, który przepowiedziałeś swoją śmierć, nim jeszcze nadeszła godzina;
Ty, który w czasie Ostatniej Wieczerzy cudownie konsekrowałeś zwyczajny chleb w swe drogocenne Ciało, a potem z miłością rozdzielałeś Je pomiędzy Twych apostołów
na pamiątkę Twej chwalebnej męki; Ty, który umywałeś im
nogi Twymi świętymi, drogocennymi rękami, ukazując tym
samym najgłębszą pokorę!
Tobie cześć, mój Panie, Jezu Chryste, który z trwogi przed
męką i śmiercią, na Twym niewinnym ciele oblewałeś się
krwią zamiast potem, a jednak pomimo to dokonałeś naszego odkupienia, za którym tęskniłeś, a przez to najwyraźniej okazałeś miłość, jaką pałałeś ku rodzajowi ludzkiemu!
Błogosławiony bądź, mój Panie, Jezu Chryste, zaprowadzony do Kajfasza, a chociaż jesteś sędzią nad wszystkimi,
pokornie pozwoliłeś na to, by być osądzonym przez Piłata!
Błogosławiony bądź, mój Panie, Jezu Chryste, który przez
sędziego Piłata zostałeś odesłany do Heroda; Ty, który pozwoliłeś, by wyśmiał Cię i wyszydził i zgodziłeś się na to,
by odesłał Cię z powrotem przed sędziego Piłata!
Cześć niech będzie Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, za
tę zniewagę, jaką zniosłeś, kiedy to odziano Cię w purpurę i ukoronowano najostrzejszymi cierniami! Z największą
cierpliwością wytrzymałeś, jak ci bezbożnicy opluwali Twoje chwalebne oblicze, zakryli Tobie oczy i swymi haniebnymi rękami okrutnie bili Cię po twarzy.
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Chwała Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, który cierpliwie
i z poddaniem pozwoliłeś przywiązać się do słupa, niemiłosiernie ubiczować i brocząc krwią, pozwoliłeś się zaprowadzić na sąd Piłata.
Cześć niech będzie Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, którego chwalebne, skrwawione ciało zostało skazane na śmierć
krzyżową, który na Twoich świętych ramionach dźwigałeś
krzyż i przez rozwścieczonych pozwoliłeś się zaprowadzić
na miejsce męki, pozwoliłeś, by Cię pozbawiono Twych
szat i przybito do drzewa krzyża.
Niech będzie wieczna cześć, Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, który w swej niedoli pokornie i miłośnie patrzyłeś swymi
łagodnymi oczami na Twą najczcigodniejszą Matkę, która
nigdy nie zgrzeszyła ani nawet w jakikolwiek sposób nie
przyzwoliła na najlżejszy grzech, pocieszałeś Ją i powierzyłeś wiernej opiece swego ucznia. Wieczyste błogosławieństwo niech będzie Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, który
pośród śmiertelnych katuszy dałeś nadzieję odpuszczenia
win wszystkim grzesznikom, miłosiernie obiecując chwałę
raju zbrodniarzowi, gdy ten nawrócił się do Ciebie!
Wieczna chwała niech będzie Tobie, mój Panie, Jezu
Chryste, za każdą chwilę, w której dla nas, grzeszników,
znosiłeś te gorzkie męki i katusze na krzyżu! Gwałtowne
bowiem bóle Twoich ran potwornie przenikały Twą świętą
duszę i okrutnie przebodły Twe najświętsze serce, a kiedy
potem skłoniłeś głowę i w pokorze powierzyłeś się w ręce
Boga Ojca, pękło serce, a duch szczęśliwie zszedł z tego
świata, podczas gdy martwe i zimne ciało nadal wisiało
na krzyżu.
Błogosławiony bądź, mój Panie, Jezu Chryste, który przez
przelanie drogocennej swej krwi i przez swą najświętszą
śmierć, odkupiłeś dusze i miłosiernie poprowadziłeś je z wygnania do życia wiecznego!

25

Jezus rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy,
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa (Mt 17,7–8)
Ikona Przemienienia – Teofan Grek, koniec XIV w.
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Błogosławiony bądź, mój Panie, Jezu Chryste, który dla
naszego zbawienia pozwoliłeś włócznią przebić sobie bok
i serce i obficie wylałeś z niego drogocenną krew i wodę,
aby nas odkupić.
Cześć niech będzie Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, który
pozwoliłeś, aby Twoi przyjaciele zdjęli z krzyża Twe błogosławione ciało; który chciałeś, by zostało złożone na ręce
Twej najświętszej Matki, przez Nią owinięte w całun, złożone w grobie i tam strzeżone przez żołnierzy!
Wieczna cześć niech będzie Tobie, mój Panie, Jezu Chryste, który dnia trzeciego zmartwychwstałeś, żywy ukazałeś się tym, którym się Tobie spodobało, po czterdziestu
dniach na oczach wielu wstąpiłeś do nieba, dokąd zaszczytnie powiodłeś swych przyjaciół, których wyzwoliłeś
z królestwa śmierci!
Niech wieczna pieśń uwielbienia zabrzmi Tobie, mój
Panie, Jezu Chryste, który w serca uczniów zesłałeś Ducha Świętego i na zawsze wyryłeś Boską miłość w ich duszach!
Błogosławiony bądź, mój Panie, Jezu Chryste, tak, bądź
uwielbiony i wywyższony na wieki, Ty, który w swym królestwie w Twej Boskiej chwale zasiadasz na tronie, cieleśnie
żywy we wszystkich najświętszych swych członkach, przyjętych z ciała Dziewicy, i który przyjdziesz w dniu ostatecznym, aby sądzić wszystkie dusze żywych i umarłych, Ty,
który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym przez
wszystkie wieki wieków! Amen.

27

Inne modlitwy uwielbienia
Akty uwielbienia
Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica,
Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte
i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef,
Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach
i swoich świętych. Amen.
* * *
Tobie chwała, Tobie uwielbienie,
Tobie dziękczynienie na wieki wieków,
o błogosławiona Trójco!
* * *
Całym sercem i ustami wyznajemy i uwielbiamy
Ciebie Boże, Ojcze Wiekuisty,
Ciebie Synu Jednorodzony,
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Ciebie Duchu Święty Pocieszycielu,
Święta i nierozdzielna Trójco,
Tobie chwała na wieki!

Pieśni uwielbienia
Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon, Boże wielki!
A człowiek, który bez miary
obsypany Twymi dary
coś go stworzył i ocalił,
a czemuż by Cię nie chwalił?
Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
wnet do mego Pana wołam,
do mego Boga na niebie
i szukam Go koło siebie.
Wielu snem śmierci upadli,
co się wczoraj spać pokładli,
my się jeszcze obudzili,
byśmy Cię, Boże chwalili.
* * *
Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże,
Którego niebo objąć nie może;
Ja, proch mizerny, przed Twą możnością
Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję,
Kocham serdecznie, pokłon oddaję;
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Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały,
Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
* * *
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie
Jezusowi w najświętszym, Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności,
Tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.
* * *
Wielbię Ciebie, w każdym momencie,
o żywy chlebie nasz w tym Sakramencie.
* * *
Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wysławiamy,
Bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie,
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,
Jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twymi.

Krótkie modlitwy uwielbienia, tzw. akty strzeliste
Łatwo je spamiętać i warto je powtarzać wiele razy w ciągu dnia,
w różnych sytuacjach naszego życia. Podajemy tu wzory takich
duchowych westchnień uwielbienia, pomijając akty żalu, dziękczynienia czy prośby.
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Jezu, bądź uwielbiony w moim życiu!
Jezu, bądź uwielbiony w mojej pracy!
Jezu, bądź uwielbiony w mojej radości!
Jezu, bądź uwielbiony w mojej śmierci!
Chwała Tobie, Boże! Chwała Tobie, Chryste!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Jezu, wszystko z Tobą
i wszystko dla Ciebie chcę uczynić!
Jezu kocham Ciebie! Jezu ufam Tobie!
Niech się dzieje, niech się spełnia, niechaj będzie pochwalona i na wieki wywyższona ponad wszystko najsprawiedliwsza i najukochańsza wola Boża! Amen, Amen!

Modlitwa Anioła z Fatimy
Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują.
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa
obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie
za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi On jest
obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

32

Z nowenny do Maryi Królowej
W naszej parafii w każdą środę modlimy się do Patronki naszego kościoła Maryi Królowej. Pośród modlitw tzw. nowenny jest
i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej za ten wielki dar, jakim jest
Niepokalana Maryja, Matka Boża i nasza Matka.

Boże Wszechmogący w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, obdarowani w Jezusie Chrystusie Twoim nieskończonym miłosierdziem, pragniemy Ci złożyć hołd i uwielbienie za Tę,
która jest Matką Syna Bożego i Matką Kościoła, Matką każdego z nas.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza, a zwłaszcza Ciebie,
Boże Ojcze, za cud stworzenia Maryi Niepokalanie Poczętej.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza, a zwłaszcza Ciebie, Boże Jezu Chryste, za to, że wybrałeś Maryję za swoją Matkę, za Jej Boże Macierzyństwo.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza, a zwłaszcza Ciebie, Boże Duchu Święty, za to, że Maryja z duszą i ciałem
przebywa w niebie, za Jej wniebowzięcie.
Bądź uwielbiona, Trójco Przenajświętsza,
w pełni łaski Maryi.
Bądź uwielbiona, Trójco Przenajświętsza,
w męczeńskim bólu Maryi,
w Jej trwaniu pod Chrystusowym krzyżem,
w Jej uczestnictwie w dziele odkupienia.
Bądź uwielbiona, Trójco Przenajświętsza,
w królewskim wyniesieniu Maryi, Królowej świata.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

