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Psalm XX
Laudate pueri Dominum¹.

Psalm ²

ǱIĘKA PRYWATNA ZA DOBROǱIEJSTWA BOSKIE
Chwalcie ǳieci Pana, chwalcie imię pańskie.

Błogosławcie słuǳy Na wyższego, wielbĳ i ty, drobna ǳiatwo, niepo ętego Pana
w dobroci.

Który z ust niemowlątek i ssących zgotował sobie chwałę, a na przy emnie sze ma
pienie³ w niewinności.

Nuż i ty, domaku⁴, nieustannym ze mną woła głosem: niech bęǳie imię pańskie
błogosławione na wieki!

Od wschodu słońca, aż na zachód ego, chwalebny Bóg i cudownym w mocy ręki
swo e .

Który czyni, iż niepłodna z brzemieniem choǳi, a dawszy syna, zdesperowaną matkę
nabawi pociechy.

Kiedy chce Pan, znosi z bezpotomnego sromotę niepłodności; a gdy mu się podoba, Bóg, ǲiecko
dopuszcza na wielu ǳieci o ca sieroctwo.

Choć utrapi ekspektatywą⁵ długo czekanego płodu, ale litu ąc, nagroǳi błogosła-
wieństwem, że powiwszy syna, rozśmie e się Sara w starości.

Czego i a doznawszy, za ten kawałek pociechy ǳięku ęć⁶, Boże mó , i upadłszy sercem
uniżonem, wielbię imię Two e święte.

Ty Panie uczyń z prostaka dowcipnego⁷: aby umiał obierać dobre, a chronić się złego.
Ty uczerstw⁸ rozum i siłę, zwłaszcza wlawszy w serce młode bo aźń Two ą, która est

początkiem mądrości.
Nie umyka że⁹ mó Panie dozorne opieki Two e , ratu ąc go, a łaska pobuǳa ąca do

dobrego, niecha bęǳie z nim zawsze.
Bo któż Tobie podobny, Panie Boże nasz, który mieszkasz na wysokości, a przecie na

niskie rzeczy wzglądasz, na niebie i na ziemi.
Chwała O cu i Synowi, i Duchowi świętemu. Jako była na początku, tak i teraz, i za-

wsze, i na wieki wieków, Amen.

¹Laudate pueri Dominum (łac.) — Chwalcie, chłopcy, Pana. [przypis edytorski]
²Psalm  — w ǳisie sze numerac i np. wg. Biblii Tysiąclecia: Psalm , zaczyna ący się od słów: „Allelu a.

Chwalcie, słuǳy Pańscy, chwalcie imię Pana”. [przypis edytorski]
³pienie (daw.) — śpiew. [przypis edytorski]
⁴domak (daw.) — tu: domownik. [przypis edytorski]
⁵ekspektatywa (z łac.) — oczekiwanie. [przypis edytorski]
⁶ǳiękujęć (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]
⁷dowcipny (daw.) — inteligentny, wymowny, elokwentny. [przypis edytorski]
⁸uczerstwić (daw.) — dać siłę, czerstwość, trwałość. [przypis edytorski]
⁹umykajże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że; umykać czego: odbierać, zabierać co. [przypis

edytorski]
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