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I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: 
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał». Łk 2, 13-14

30„Chwała na wysokości Bogu”

Czy pamiętacie wydarzenia związane z narodzinami 
Pana Jezusa? W Ewangelii Świętego Łukasza czytamy 
o tym, jak anioł Pański przekazał pasterzom radosną 
nowinę o narodzeniu Mesjasza.

Co wyrażamy, śpiewając hymn „Chwała 
na wysokości Bogu”?

Właśnie tymi słowami zaczyna się piękny, starochrześcijański hymn, który 
śpiewamy na niedzielnej Mszy Świętej (oprócz niedziel Adwentu i Wielkiego 
Postu).
Śpiewając: „Chwała na wysokości Bogu”, wyrażamy uwielbienie, które należy się 
jedynie prawdziwemu, wszechmocnemu Bogu. Z radością dziękujemy Jezusowi 
Chrystusowi za zbawienie wyjednane dla nas na krzyżu, za zgładzenie naszych 
win.
Podczas Mszy Świętej wychwalamy Boga razem z aniołami i świętymi. Dlatego 
modlitwa ta została nazwana „hymnem anielskim”.

Boże, kocham Cię!
Chcę się łączyć z aniołami i świętymi
i nieustannie Ciebie wychwalać.
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Na zakończenie pierwszej części Mszy Świętej, 
zwanej obrzędami wstępnymi, kapłan wypowiada 
modlitwę, w której zbiera wszystkie nasze prośby, 
intencje i przedstawia je Bogu. My odpowiadamy: 
„Amen”, potwierdzając naszą wiarę i ufność w to, 
że Bóg wysłucha zanoszonych do Niego modlitw.

Wszechmogący wieczny Boże...

Pokornie Cię błagamy...

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.

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.

• Kogo uwielbiamy w hymnie Chwała na wysokości Bogu?




