
Paweł Piotrowski, Niedzielne nieszpory adwentowe
Hymn 1.
1.Twórco gwiaździstych przestworzy
O wieczne światło wierzących,
Chryste, coś wszystkich odkupił,
Wysłuchaj naszą modlitwę.
2. Zdjęty litością nad światem,
Któremu śmierć zagrażała,
Jego zbawieniem się stałeś
I uzdrowiłeś z niemocy.
3. Świat już pogrążał się w mroku,
Lecz Ty, jak słońce promienne,
Z łona Dziewicy wyszedłeś,
Zrodzony przez Nią w czystości.
4. Byty niebiańskie i ziemskie,
Posłuszne Twoim rozkazom,
Hołd Ci składają w pokorze
I sławią Twoją potęgę.
5. Ciebie, Najświętszy, prosimy:
Nim przyjdziesz sądzić sumienia,
Obroń nas w życiu doczesnym
Od przewrotności szatana.
6. Chryste, łagodny, nasz Królu,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie majestat i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen

Hymn 2.
1.W tym świętym czasie oczekiwania
równajmy ścieżki naszego życia,
by Pan nas zastał przygotowanych
na Jego przyjście.
2. Niech się obniżą wyniosłe szczyty,
niech się doliny podniosą w górę,
a wszelka droga podąża prosto
do swego celu.
3. Bo już się zbliża Zbawiciel świata,
przynosząc światło zbłąkanym w mroku,
i każdy człowiek zobaczy Słowo
Wcielone w nas.
4. A kiedy wróci na końcu czasów,
by sądzić ludzi za ich uczynki,
niech Jego łaska i miłosierdzie
przeważą winę.
5. Wielbimy Ciebie, Odkupicielu,
i Twego Ojca z płomiennym Duchem:
niech będzie chwała przez wieczność całą
Najświętszej Trójcy. Amen

ant. 1.
Wesel się córo Syjonu i bardzo się raduj córo Jeruzalem, alleluja!
1. Rzekł Pan do Pana mego
Siądź po mojej prawicy
Aż uczynię Twych wrogów
Podnóżkiem stóp Twoich. 
2. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu
Panuj wśród swych nieprzyjaciół.
3. Przy Tobie panowanie w dniu Twego tryumfu +
W blasku świętości,
Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
4. Pan przysiągł i tego nie odwoła 
Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
5. Pan jest po Twojej prawicy
Zetrze królów w dzień swego gniewu.
6. On po drodze pić będzie z potoku



Dlatego głowę podniesie.
7. Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi Świętemu
8. Jak była na początku teraz i zawsze
I na wieki wieków Amen.

ant. 2.
Oto Chrystus nasz Król przychodzi, baranek przez Jana zapowiedziany.

1. Gdy Izrael wychodził z Egiptu
dom Jakuba od ludu obcego.
Przybytkiem jego stał się Juda
Izrael jego królestwem.
2. Morze to ujrzało i uciekło
Jordan swój bieg odwrócił
Góry skakały jak barany
Pagórki niby jagnięta.
3. Cóż Ci jest morze, że uciekasz
Czemu bieg swój odwracasz Jordanie.
Góry czemu jak barany skaczecie
i niby jagnięta pagórki.
4. Drżyj ziemio przed obliczem Pana
przed obliczem Boga Jakuba
Który zmienia opokę w jezioro
a skałę w źródło wody.
5. Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze
I na wieki wieków Amen.

ant. 3.
Oto wkrótce do was przyjde, a razem ze mną moja nagroda i każdemu zapłacę według jego uczynków. 

1. Alleluja. Zbawienie Chwała i moc należą do Boga naszego, alleluja.
Bo jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Alleluja, alleluja.
2. Alleluja. Chwalcie Boga naszego wszyscy jego słudzy. Alleluja.
Którzy się Go boicie wielcy i mali. Alleluja, alleluja.
3. Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz wszechmogący,  alleluja. 
Weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę. Alleluja, alleluja.
4. Alleluja, bo nadeszły gody Baranka, alleluja,
a Jego Małżonka się przystroiła, alleluja,  alleluja.
5. Alleluja. Chwała Ojcu....

Responsorium:
Okaż nam Panie miłosierdzie swoje.

ant.
Nie lękaj się Maryjo,  znalazłaś bowiem łaskę u Pana; oto poczniesz i porodzisz syna,  alleluja!
1. Wielbi dusza moja Pana*
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
2. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
3. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący,
a Jego imię jest święte.
4. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
5. Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
6. Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
7. Głodnych nasycił dobrami
a bogatych z niczym odprawił.
8. Ujął się za swoim sługą Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
9. Jak obiecał naszym ojcom,



Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
10. Chwała Ojcu..

Polecam słuchanie w słuchawkach.
I recommend listening with headphones.
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