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Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

 

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan spogląda z nieba, *

widzi wszystkich ludzi.

 

Refren.

 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę.

Dusza nasza oczekuje Pana, *

On jest naszą pomocą i tarczą.

 

Refren.

 

Raduje się w Nim nasze serce, *

ufamy Jego świętemu imieniu.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaską, *

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

 

Refren.

***

“Pełna jest ziemia łaskawości Pana”
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“Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy”

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy

 

Błogosław, duszo moja, Pana *

i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana *

i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.

 

Refren.

 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

 

Refren.

 

Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

nad wszystkimi, *

którzy strzegą Jego przymierza.

 

Refren.

***
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“Błogosławiony, kto się boi Pana”

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana

Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana *

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

 

Refren.

 

Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny *

w zaciszu twojego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki *

dokoła twego stołu.

 

Refren.

 

Tak będzie błogosławiony człowiek, *

który się boi Pana!

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *

przez wszystkie dni twego życia.

 

Refren.

***
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“Niech imię Pana będzie pochwalone”

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone

 

Chwalcie Pana z niebios, *

chwalcie Go na wysokościach.

Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, *

chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.
 

Refren.
 

Chwalcie Go słońce i księżycu, *

chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.

Chwalcie Go nieba najwyższe *

i wody, co są ponad niebem.

Refren.
 

Góry i wszelkie pagórki, *

drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,

Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *

płazy i ptactwo skrzydlate.
 

Refren.
 

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *

władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,

Młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci 

niech imię Pana wychwalają, *

bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
 

Refren.
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“Przez całe życie będę sławił Pana”

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem, *

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

 

Refren.

 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

 

Refren.

 

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *

aby ich ocalić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *

szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

 

Refren.

***
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“Nasz Pan jest dobry dla wszystkich 
swych dzieci”

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Pan jest łagodny i miłosierny, *

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich, *

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

 

Refren.

 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *

i niech Cię błogosławią Twoi święci.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *

a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

 

Refren.

 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *

wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren. 

***


