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LEKCJONASZ MSZALNY 
WPROWADZIENIE 

Rozdział I 

OGÓLNY UKŁAD LEKCJONARZA MASZALNEGO 

1. ZASADY OGÓLNE 

Powszechny Sobór Watykański II niejednokrotnie wskazywał umi-
łowanie Pisma świętego, z jakim Kościół stara się czerpać z świętych tek-
stów głębsze poznanie prawdy i obfitszy pokarm dla swego życia, jako 
źródło wewnętrznego odnowienia ludu Bożego. Dlatego też postanowił, 
aby przy rewizji tekstów liturgicznych «przywrócić dłuższe, bardziej 
urozmaicone i lepiej dobrane czytania Pisma świętego»1. Co do Mszy 
świętej zaś nakazał dobitniej: «Aby obficiej zastawić dla wiernych stół 
słowa Bożego, należy szerzej otworzyć skarbiec biblijny, tak aby w ustalo-
nym przeciągu lat odczytać ważniejszą część Pisma świętego»2. 

Nic dziwnego, że Sobór Powszechny określił tego rodzaju zasady. 
Albowiem w czytaniach z Pisma świętego, które podaje się w liturgii sło-
wa i wyjaśnia przy pomocy homilii, «Bóg przemawia do swego ludu, ob-
jawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia, i podaje mu pokarm duchowy, 
a sam Chrystus przez swoje słowo jest obecny pośród wiernych»3. Dlatego 
też we Mszy świętej Kościół «nie przestaje brać i podawać wiernym chleba 
żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego»4. 

1. Powyższe zalecenia Soboru obecnie wchodzą w życie dzięki ni-
niejszemu Lekcjonarzowi, przygotowanemu przez «Radę do Wykonania 
Konstytucji o świętej Liturgii». Zawiera on teksty przeznaczone na nie-
dziele i święta, na dni powszednie całego roku, a także na obchody ku czci 
Świętych oraz na inne szczególne okoliczności. 

2. Podstawą takiego układu tekstów było dążenie, aby w niedziele i 
święta, w które lud chrześcijański powinien uczestniczyć w sprawowaniu 
Eucharystii, czytać urywki o większym znaczeniu, dzięki czemu wierni 

                                                 
1 Konstytucja o Liturgii, Sacrosanctum Concilium, nr 35. 
2 Tamże, nr 51. 
3 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 33. 
4 Konstytucja o Objawieniu Bożym, Dei verbum, nr 21. 



będą mogli usłyszeć w odpowiednim przeciągu czasu ważniejsze części 
objawionego słowa Bożego. Drugi zestaw tekstów Pisma świętego, stano-
wiący jakby dopełnienie poprzedniego, przeznaczony jest na dni powsze-
dnie. Jednakże te części lekcjonarza są od siebie niezależne; dlatego cykl 
lekcjonarza niedzielno-świątecznego biegnie niezależnie od lekcjonarza na 
dni powszednie. 

Cykl zaś czytań na obchody Świętych oraz na Msze obrzędowe lub 
na Msze w różnych okolicznościach kieruje się własnymi prawami. 

2. UKŁAD LEKCJONARZA NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

3. Cechy charakterystyczne lekcjonarza na niedziele i święta są 
następujące: 

 a) Każda Msza zawiera 3 czytania: pierwsze ze Starego Testa-
mentu, drugie z Apostoła (tj. albo z Listów, albo z Apokalipsy, zależnie od 
okresu roku), trzecia z Ewangelii. Dzięki temu uwidocznia się najlepiej 
jedność obydwu Testamentów i dziejów zbawienia, których ośrodkiem jest 
Chrystus wspominany w Jego milterium paschalnym. Powinno to stanowić 
jeden z głównych przedmiotów katechezy. Zresztą układ ten odpowiada 
dawnej tradycji, zachowywanej długo także na Zachodzie. 

 b) Różnorodność i obfitość czytań z Pisma świętego w niedziele 
i święta osiąga się także przez to, że na te dni podaje się cykl trzyletni tak, 
żeby te same teksty czytać raz na 3 lata. 

Poszczególne lata oznacza się literami A, B, C. Ustalenia zaś, który 
rok ma być A, B lub C, dokonuje się następująco. Literą C oznacza się rok, 
którego liczba jest podzielna przez 3, przyjmując za początek cyklu rok 
pierwszy ery chrześcijańskiej. Tak rok 1 byłby rokiem A, rok 2 — rokiem 
B, rok 3 — rokiem C, r lata 6. 9, 12 itd. znów rokiem C. I tak np. rok 1968 
jest rokiem C, rok zaś następny, tzn. 1969 — rokiem A, rok 1970 jest ro-
kiem B, a rok 1971 — znów rokiem C, itd. 

Jest jednak rzeczą oczywistą, że poszczególne cykle biegną według 
układu roku liturgicznego, mianowicie od pierwszej niedzieli adwentu, 
która przypada w poprzedzającym roku cywilnym. 

 c) Układ czytań na niedziele i święta kieruje się dwiema zasada-
mi: zgodności tematycznej oraz czytania półciągłego. Jedną lub drugą za-
sadę stosuje się zależnie od różnych okresów roku i cech szczególnych 
danego okresu liturgicznego. 



Najlepszą harmonizację między czytaniami Starego i Nowego Te-
stamentu osiąga się przez takie zestawienie, jakie podsuwa samo Pismo 
święte, a mianowicie gdy nauka i wydarzenia, które są przedstawione w 
tekstach Nowego Testamentu, posiadają mniej lub więcej wyraźny związek 
z nauką i wydarzeniami Starego Testamentu. W niniejszym Lekcjonarzu 
teksty Starego Testamentu są dobrane przede wszystkim ze względu na ich 
zbieżność z tekstami Nowego Testamentu, a szczególnie z Ewangelią, czy-
taną w tej samej Mszy świętej. 

Innego rodzaju zestawienie tekstów czytań w poszczególnych 
Mszach, mianowicie tematyczne, występuje w okresach adwentu, wielkie-
go postu i wielkanocnym, ponieważ te okresy posiadają szczególny cha-
rakter. 

Natomiast w zwykłe niedziele nie wyróżniające się szczególnymi ce-
chami, teksty Listów i Ewangelii są ułożone według zasady czytania pół-
ciągłego, z tym że czytanie ze Starego Testamentu jest zharmonizowane z 
Ewangelią. 

3. UKŁAD LEKCJONARZA NA DNI POWSZEDNIE 

4. Czytania na dni powszednie ułożono według następujących za-
sad: 

 a) Cykl na okres wielkiego postu kieruje się szczególnymi zasa-
dami, które uwzględniają chrzcielny i pokutny charakter tego okresu. 

 b) W dni powszednie innych okresów co roku używa się tego 
samego cyklu czytań z Ewangelii. Natomiast na trzydzieści cztery tygodnie 
zwykłe ułożono dwa cykle pierwszego czytania, których używa się na 
przemian co drugi rok. Cyklu pierwszego używa się w latach nieparzystych 
(np. 1969, 1971 itd.), cyklu drugiego używa się w latach parzystych (np. 
1970, 1972 itd.). 

 c) Zasady harmonizacji tematycznej i czytania półciągłego stosu-
je się podobnie jak w lekcjonarzu niedzielnym, w zależności od tego, czy 
chodzi o okresy mające szczególny charakter, czy nie. 

4. LEKCJONARZ NA OBCHODY ŚWIĘTYCH 

5. Na obchody Świętych podane są dwa zestawy czytań: 



 a) Pierwszy to cykl własny na uroczystości, święta i wspomnie-
nia, szczególnie jeśli o którymś ze Świętych znajdują się w Piśmie świę-
tym teksty własne. Niekiedy jednak wskazuje się jakiś tekst, bardziej od-
powiedni spośród zawartych w części wspólnej. 

 b) Drugi zaś, i to obszerniejszy cykl obejmuje teksty wspólne o 
Świętych. W tej części podane są teksty bardziej odpowiednie dla różnych 
grup Świętych (Męczenników, Pasterzy, Dziewic). Następnie są liczne tek-
sty mówiące ogólnie o świętości, można je wybierać dowolnie, ilekroć po-
leca się wybrać czytania z tekstów wspólnych. 

Należy zaznaczyć, że w tej części teksty są podane razem według ko-
lejności czytań. Najpierw więc znajdują się tu wszystkie teksty ze Starego 
Testamentu, następnie z Apostoła, potem wszystkie psalmy i wersety mię-
dzy czytaniami, wreszcie teksty z Ewangelii. Porządek ten zastosowano 
dlatego, że wybór czytań pozostawia się celebransowi, który powinien brać 
pod uwagę potrzeby pastoralne zgromadzonych uczestników, chyba że 
wyraźnie wyznaczono czytanie. 

5. LEKCJONARZ NA MSZE OBRZĘDOWE  
W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH I WOTYWNE 

6. W podobny sposób podane są zestawy czytań na Msze obrzędo-
we. Msze w różnych okolicznościach oraz na Msze wotywne. Mianowicie 
wiele tekstów jest podanych razem, podobnie jak w zbiorze wspólnym dla 
Świętych, a celebrans może swobodnie dokonać wyboru, uwzględniając 
wszystkie okoliczności, a szczególnie potrzeby duchowe uczestników 
zgromadzenia. 

6. GŁÓWNE ZASADY 
PRZYJĘTE W DOBIERANIU I UKŁADZIE CZYTAŃ 

7. Prócz tych zasad, które kierują układem czytań w poszczegól-
nych częściach lekcjonarza, przyjęto inne, bardziej ogólne zasady, które 
można określić następująco: 

 a) Doniosłość treści niektórych ksiąg Pisma świętego i tradycja 
liturgiczna powodują, że w lekcjonarzu są one zarezerwowane dla pew-
nych okresów liturgicznych. Zachowano np. tradycję tak zachodnią (am-
brozjańską i hiszpańską), jak i wschodnią, że w okresie wielkanocnym czy-



ta się Dzieje Apostolskie, co najlepiej ukazuje, że całe życie Kościoła 
wzięto początek z misterium paschalnego Zachowuje się również tradycję 
zachodnią i wschodnią co do czytania Ewangelii św. Jana w końcowych 
tygodniach wielkiego postu i w okresie wielkanocnym, jest ona bowiem 
Ewangelią duchową która głębiej ukazuje misterium Chrystusa. 

Czytanie Izajasza, szczególnie jego pierwszej części, tradycja zwią-
zała z okresem adwentu. Pewne jednak teksty tego Proroka czyta się w 
okresie Narodzenia Pańskiego. Na ten okres przeznaczony jest również 
Pierwszy list św. Jana. 

 b) Co do długości tekstów zachowano drogę pośrednią. Dokona-
no rozróżnienia między opowiadaniami, które wymagają pewnej rozcią-
głości tekstu i zazwyczaj są uważnie słuchane przez wiernych, a tekstami, 
których ze względu na głębię nauki nie można zbytnio przedłużać. 

Dla niektórych zaś tekstów dość długich przewiduje się dwojaką 
formę: dłuższą i krótszą, według uznania. W skrótach tego rodzaju zacho-
wano wielką ostrożność. W samym tekście drukowanym wiersze, które 
mogą być opuszczone, powinny być zaznaczone odpowiednimi znakami. 

 c) Ze względów duszpasterskich w czytaniach niedzielnych i 
świątecznych unikano tekstów biblijnych, które rzeczywiście należą do 
trudniejszych, czy to obiektywnie dlatego, że nasuwają zbyt zawiłe zagad-
nienia co do rodzaju literackiego, krytyki tekstu lub egzegezy, czy też w 
pewnym stopniu dlatego, że wierni napotykają trudności w ich zrozumie-
niu. Jednakże nie wolno ukrywać przed wiernymi duchowych bogactw 
tekstów pod pozorem, że oni trudniej je pojmują, zwłaszcza gdy owa trud-
ność ma swoje podłoże albo w niedostatecznym wykształceniu chrześci-
jańskim, którego żaden dobry wyznawca nie może być pozbawiony, albo 
też w niewystarczającym wykształceniu biblijnym, jakie powinien posia-
dać każdy dobry duszpasterz. Nierzadko pewne czytanie trudniejsze stają 
się przystępniejsze w zestawieniu z innym czytaniem tej samej Mszy. 

 d) Tradycja wielu liturgii, nie wyłączając bynajmniej samej li-
turgii rzymskiej, zwykła w pewnych wypadkach opuszczać niektóre wier-
sze w czytaniach Pisma świętego. Należy podkreślić, że nie wolno doko-
nywać pochopnie podobnych opuszczeń, ażeby nie zniekształcić sensu da-
nego tekstu albo myśli i stylu Pisma świętego. Jednakże przy zachowaniu 
troski, ażeby sens pozostał rzeczywiście niezmieniony co do swej istoty, 
wydawało się ze względów duszpasterskich rzeczą słuszną zachować także 
w obecnym lekcjonarzu wspomnianą tradycję. W przeciwnym razie niektó-
re teksty stałyby się zbyt rozwlekłe, albo też należałoby opuścić całkowicie 



czytania przynoszące wiernym niemały, a czasem bardzo wielki pożytek, i 
to jedynie dlatego, że zawierają jeden lub drugi wiersz, który pod wzglę-
dem duszpasterskim jest mniej użyteczny albo też porusza zagadnienia 
naprawdę zbyt trudne. 

7. MOŻLIWOŚĆ WYBORU NIEKTÓRYCH TEKSTÓW  

8. Niekiedy w lekcjonarzu pozostawia się celebransowi swobodę 
wyboru jednego lub drugiego tekstu do czytania, albo jednego tekstu spo-
śród wielu podanych razem na to samo czytanie. W niedziele, uroczystości 
i święta zdarza się to rzadko, ażeby nie zacierać cech właściwych danego 
okresu liturgicznego, albo żeby bez potrzeby nie przerywać czytania pół-
ciągłego danej księgi; natomiast tego rodzaju swoboda wyboru dopuszczo-
na jest w obchodach Świętych, w Mszach obrzędowych, Mszach w róż-
nych okolicznościach i w Mszach wotywnych. 

Celem zachowania należytego porządku należy zważać na następują-
ce wskazania: 

 a) W Mszach, w których przewidziano trzy czytania, jest bardzo 
pożądane, aby rzeczywiście były trzy czytania. Jednak jeśliby Konferencja 
Biskupów pozwoliła ze względów duszpasterskich, aby były tylko dwa 
czytania, należy dokonać wyboru między dwoma czytaniami poprzedzają-
cymi ewangelię w ten sposób, aby nie ucierpiał plan pełniejszego poucze-
nia wiernych o misterium zbawienia. Dlatego jeżeli w danym miejscu nie 
ma innej wskazówki, należy dać pierwszeństwo czytaniu, które bardziej 
harmonizuje z ewangelią, albo temu, które, zgodnie ze wspomnianym pla-
nem, lepiej służy organicznej katechezie, prowadzonej przez pewien okres, 
albo wreszcie temu, które umożliwia czytanie półciągłe jakiejś księgi. 

Np. w okresie wielkiego postu istnieje ciągłość czytań Starego Te-
stamentu zgodnie z rozwojem dziejów zbawienia. W zwykłe niedziele 
przewidziane jest czytanie półciągłe jakiegoś Listu. Dlatego wypada, aby 
duszpasterz systematycznie wybierał pierwsze lub drugie czytanie przez 
wiele kolejnych niedziel, aby dać podstawę do harmonijnej katechezy; nie 
wypada natomiast czytać bez ładu raz ze Starego Testamentu, raz z Listu 
Apostoła, bez uwzględnienia harmonijnego układu następujących po sobie 
tekstów. 

 b) Przy wyborze jednej z dwóch form, w jakich ten sam tekst jest 
podawany, należy również stosować kryterium duszpasterskie. Niekiedy 
bowiem podaje się ten sam tekst w formie dłuższej i krótszej. Należy wte-



dy uwzględnić, czy większy owoc przyniesie słuchaczom czytanie dłuższe, 
czy krótsze; czy są zdolni należycie zrozumieć jakieś trudniejsze teksty; 
wreszcie czy będą mogli wysłuchać tekstu bardziej kompletnego, który 
potem zostanie wyjaśniony w homilii. 

Ilekroć jest dana swoboda wyboru, za każdym razem jest to wyraźnie 
zaznaczone w druku. 

 c) Kiedy zachodzi możność wyboru spośród tekstów już ściśle 
określonych, należy brać pod uwagę pożytek uczestników. Chodzi tu za-
równo o wybór tekstu, łatwiejszego lub bardziej odpowiedniego w danym 
zgromadzeniu liturgicznym, jak o powtórzenie lub odłożenie tekstu, który 
wyznaczony jest na pewną Mszę jako własny, a w innej może być zasto-
sowany dowolnie, jeżeli przemawiają za tym względy duszpasterskie. Mo-
że się to zdarzyć, gdy istnieje obawa, że jakiś tekst mógłby spowodować 
trudności w danym zgromadzeniu, albo gdy ten sam tekst w najbliższych 
dniach znów ma być czytany, np. w niedzielę i w dzień powszedni nastę-
pującego tygodnia. 

 d) Przy posługiwaniu się lekcjonarzem na dni powszednie należy 
zwrócić uwagę na to, czy jakiś obchód przypadający w bieżącym tygodniu 
nie powoduje opuszczenia któregoś z czytań tej samej księgi. W takim wy-
padku kapłan, mając przed oczyma układ czytań całego tygodnia, powinien 
przewidzieć, albo które części, jako mniej ważne, należy opuścić, albo 
gdyby te części były pożyteczne dla pełnego ujęcia całego tematu, w jaki 
sposób połączyć je z innymi czytaniami. 

 e) Na obchody ku czci Świętych podane są czytania własne, o ile 
takie rzeczywiście istnieją, to znaczy mówiące o samej osobie Świętego 
albo o Tajemnicy, o której odprawia się Mszę świętą. Zdarza się to np. w 
święto Nawrócenia św. Pawła, we wspomnienie św. Marii Magdaleny. Te 
czytania, choćby to był tylko dzień wspomnienia, powinny być czytane 
zamiast czytań bieżących przewidzianych w lekcjonarzu na dni powsze-
dnie. 

Niekiedy podane są czytania przystosowane, tj. takie, które ukazują 
albo szczególny rys życia duchowego, albo wyrażają działalność Świętego. 
W tych wypadkach nie wydaje się niezbędne stosowanie tych czytań, chy-
ba że przemawia za tym wzgląd duszpasterski. Często bowiem powinno 
otrzymać pierwszeństwo półciągłe czytanie jakiejś księgi przeznaczonej na 
dany okres. 

Ponadto w części wspólnej podane są czytania wspólne, tj. te, które 
się nadają albo dla określonej grupy Świętych (np. Męczenników, Dziewic, 



Pasterzy), albo dla Świętych w ogóle. Ponieważ w tych wypadkach podane 
są liczne teksty na to samo czytanie, odprawiający kapłan powinien wybrać 
tekst bardziej odpowiedni dla słuchaczy. Jednakże: 
 1) Ponieważ w uroczystości powinny być trzy czytania, wówczas 
pierwsze należy wybrać ze Starego Testamentu, drugie z Apostoła, trzecie 
z Ewangelii, chyba że Konferencja Biskupów postanowi, aby były tylko 
dwa czytania. 
 2) W święta i wspomnienia, gdy są tylko dwa czytania, pierwsze 
może być albo ze Starego Testamentu, albo z Apostoła, drugie zaś z 
Ewangelii. Jednak w okresie wielkanocnym, według tradycyjnego w Ko-
ściele zwyczaju, pierwsze czytanie bierze się z Apostoła, drugie zaś, o ile 
to możliwe, z Ewangelii św. Jana. 

 f) W Mszach obrzędowych, Mszach w różnych okolicznościach 
oraz Mszach wotywnych, gdy podane są liczne teksty na to samo czytanie, 
dokonuje się wyboru przy pomocy przedstawionych powyżej kryteriów, 
dotyczących wyboru czytań wspólnych o Świętych. 

8. ŚPIEWY MIĘDZY CZYTANIAMI 

9. Po każdym czytaniu wykonuje się śpiew według przepisów za-
wartych w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału (nn. 36-40). 

Spośród tych śpiewów doniosłe znaczenie ma psalm następujący po 
pierwszym czytaniu. Zwykle bierze się psalm podany po czytaniu, chyba 
że chodzi o czytania wspólne o Świętych, na Msze obrzędowe, Msze w 
różnych okolicznościach i wotywy, wtedy bowiem wyboru dokonuje sam 
kapłan odprawiający, kierując się pożytkiem duchowym wiernych. 

Aby lud mógł łatwiej wykonać refren, na różne okresy roku i dla róż-
nych kategorii Świętych wybrano pewne teksty psalmów i refrenów, które 
wolno stosować zamiast tekstów ściśle odpowiadających czytaniom, gdy 
psalm się śpiewa. 

Drugi śpiew, który należy wykonać po drugim czytaniu przed ewan-
gelią, albo jest ustalony w formularzu mszalnym i zharmonizowany z 
ewangelią, albo można go wybrać z serii wspólnej jakiegoś okresu lub ka-
tegorii Świętych. 

W wielkim poście przed i po wierszu poprzedzającym ewangelię, za-
leżnie od okoliczności można użyć jednej z następujących aklamacji albo 
innej podobnej: Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały; Chwała i 
cześć Tobie, Panie Jezu; Chwała i cześć Tobie, Chryste; Chwała Tobie, 
Słowo Boże; Chwała Tobie, Królu wieków. 



9. CEL LEKCJONARZA 

10. Zgodnie z myślą Soboru Watykańskiego II lekcjonarz został zre-
dagowany przede wszystkim w celu duszpasterskim. Aby osiągnąć ten cel, 
nie tylko zasady, na których lekcjonarz się opiera, lecz również zastosowa-
nie tekstów niżej podanych zostały wielokrotnie przedyskutowane i udo-
skonalone dzięki współpracy wielu specjalistów egzegezy, duszpasterstwa, 
katechetyki i liturgiki z całego świata. Lekcjonarz jest owocem tej wspól-
nej pracy. 

Stąd budzi się nadzieja, że wytrwałe czytanie i objaśnianie Pisma 
świętego ludowi chrześcijańskiemu z nowego lekcjonarza podczas odpra-
wiania Ofiary eucharystycznej przyczyni się bardzo skutecznie do osią-
gnięcia celu, określonego wielokrotnie przez Sobór Watykański II, a wyra-
żonego przez papieża Pawła VI w następujących słowach: «Wszystko to 
zostało ułożone w ten sposób, aby coraz bardziej pogłębiał się u wiernych 
ten głód słowa Bożego, jakim pod przewodem Ducha Świętego wydaje się 
być trawiony lud Nowego Przymierza w swoim dążeniu do doskonałej 
jedności Kościoła. Po dokonaniu tego żywimy również głęboką nadzieję, 
że kapłani i wierni będą zarówno przygotowywali gorliwiej swoje dusze na 
Ucztę Pańską, jak i karmili się obficiej z dnia na dzień słowami Pana, roz-
ważając głębiej Pismo święte. Następstwem zaś tego będzie to, że stosow-
nie do napomnień Soboru Watykańskiego II wszyscy będą uważali Pismo 
święte za niewyczerpane źródło życia duchowego, za najważniejszą pod-
stawę nauki chrześcijańskiej, i wreszcie za rdzeń wszelkiego wykształcenia 
teologicznego»5. 

Rozdział II 

SZCZEGÓŁOWY OPIS LEKCJONARZA 

Aby jaśniej ukazały się układ całego lekcjonarza i jego zgodność z 
rokiem liturgicznym, podajemy opis układu czytań na różne okresy roku 
kościelnego. 

1. OKRES ADWENTU 

11. 1. Niedziele. Czytania z Ewangelii posiadają cechę charaktery-
styczną: odnoszą się do przyjścia Pana na końcu czasów (pierwsza niedzie-

                                                 
5 Paweł VI, Konstytucja Apostolska Missale Romanum, 3 kwietnia 1969, AAS 61 (1969) 
220-221. 



la), do Jana Chrzciciela (niedziela druga i trzecia), do wydarzeń, które 
przygotowały bezpośrednio przyjście Pana (czwarta niedziela). 

Czytania ze Starego Testamentu stanowią proroctwa o Mesjaszu i o 
czasach mesjańskich, zwłaszcza z Księgi Izajasza. 

Czytania z pism apostolskich zawierają upomnienia i hymny po-
chwalne zgodnie z różnymi cechami charakterystycznymi tego okresu. 

 2. Dni powszednie. Podane są dwie serie czytań: jednej używa 
się od początku adwentu do dnia 16 grudnia, drugiej od 17 grudnia do 24 
grudnia. 

W pierwszej części adwentu czyta się Księgę Izajasza, według po-
rządku księgi, łącznie z tekstami ważniejszymi, jakie przypadają także w 
niedziele. Ewangelie tych dni są dobrane do pierwszego czytania. 

Od czwartku drugiego tygodnia zaczynają się czytania z Ewangelii o 
Janie Chrzcicielu; pierwsze zaś czytanie stanowi albo dalszy ciąg Księgi 
Izajasza, albo wybrany tekst nawiązujący do ewangelii. 

W ostatnim tygodniu przed Narodzeniem Pańskim czyta się opis wy-
darzeń, które bezpośrednio przygotowały Narodzenie Chrystusa z Ewange-
lii według św. Mateusza (rozdział l) i według św. Łukasza (rozdział l). Ja-
ko pierwsze czytanie dobrano w związku z ewangelią teksty z różnych 
ksiąg Starego Testamentu, wśród których znajdują się niektóre ważne pro-
roctwa mesjańskie. 

2. OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO 

12. 1. Uroczystości święta i niedziele. W wigilię i podczas trzech 
Mszy Narodzenia Pańskiego czytanie prorockie jest wyjęte z Księgi proro-
ka Izajasza; te teksty zostały wybrane na podstawie tradycji rzymskiej i do 
chwili obecnej utrzymują się w wielu obrządkach lokalnych. Pozostałe 
czytania, z wyjątkiem dwóch, pochodzą z Mszału Rzymskiego. 

W niedzielę podczas oktawy Narodzenia Pańskiego, jako w święto 
Świętej Rodziny, ewangelia mówi o dzieciństwie Jezusa, pozostałe czyta-
nia o życiu rodzinnym. 

W dzień oktawy Narodzenia Pańskiego i uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi czytania mówią zarówno o Bogarodzicy Dziewicy 
(ewangelia i drugie czytanie), jak i o nadaniu Najświętszego Imienia Jezus, 
które to święto nie istnieje już w kalendarzu (ewangelia i pierwsze czyta-
nie). 



W drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim czytania odnoszą się do 
tajemnicy Wcielenia. 

W uroczystość Objawienia Pańskiego jako czytanie z Apostoła wy-
znaczony jest tekst o powołaniu pogan do zbawienia. 

W niedzielę po Objawieniu Pańskim, jako w święto Chrztu Pana, do-
brano teksty o tej tajemnicy. 

 2. Dni powszednie. Od dnia 29 grudnia czyta się w sposób ciągły 
cały Pierwszy list św. Jana, którego czytanie rozpoczyna się już dnia 27 
grudnia, w święto św. Jana, oraz następnego dnia w święto Młodzianków. 

Ewangelie odnoszą się do objawień się Pana. Czyta się bowiem wy-
darzenia z dzieciństwa Jezusa z Ewangelii według św. Łukasza (w dniach 
29 i 30 grudnia), pierwszy rozdział Ewangelii według św. Jana (od 31 
grudnia do 5 stycznia), i znaczniejsze objawienia się Pana, wyjęte z trzech 
synoptyków (od 7 do 12 stycznia). 

3. OKRES WIELKIEGO POSTU 

13. 1. Niedziele. Czytania z Ewangelii są rozłożone w sposób nastę-
pujący: 

W niedziele pierwszą i drugą zachowano opowiadania o kuszeniu i o 
przemienieniu Chrystusa, z tym że odczytuje się je według trzech synopty-
ków. 

W następne trzy niedziele przywrócono w roku A ewangelię o Sama-
rytance, o niewidomym od urodzenia i o Łazarzu. Te ewangelie, ponieważ 
są ważne ze względu na chrześcijańską inicjację, mogą być czytane rów-
nież w latach B i C, zwłaszcza tam, gdzie są katechumeni. 

Jednakże, zgodnie z życzeniem wielu pasterzy, w roku B i C podaje 
się również inne teksty, a mianowicie: w roku B teksty św. Jana o przy-
szłym uwielbieniu Chrystusa przez krzyż i zmartwychwstanie, w roku C 
teksty św. Łukasza o nawróceniu. 

Czytania ze Starego Testamentu odnoszą się do dziejów zbawienia, 
które są jednym z właściwych przedmiotów katechezy wielkopostnej. Na 
poszczególne lata wyznaczono cykle tekstów, które przedstawiają zasadni-
cze etapy tych dziejów od początku aż do obietnicy nowego przymierza, 
szczególnie zaś czytania o Abrahamie (druga niedziela) oraz o wyjściu 
narodu wybranego z Egiptu (trzecia niedziela). 



Czytania z pism apostolskich są dobrane w ten sposób, aby harmoni-
zowały z czytaniami z Ewangelii i Starego Testamentu oraz, o ile to moż-
liwe, by uwydatniał się między nimi wewnętrzny związek. 

 2. Dni powszednie. Czytania z Ewangelii i Starego Testamentu 
są dobrane pod kątem widzenia ich wzajemnego związku i omawiają różne 
tematy katechezy wielkopostnej. Większa część czytań Mszału Rzymskie-
go została zachowana, o ile było to możliwe. Uznano za właściwe przy-
wrócić kolejność wśród czytań z Ewangelii św. Jana, której wielką część 
dotąd czytano, ale bez zachowania kolejności. Dlatego począwszy od po-
niedziałku czwartego tygodnia, podane jest czytanie półciągłe św. Jana, 
podające z Ewangelii te teksty, które lepiej odpowiadają cechom charakte-
rystycznym wielkiego postu. 

Ponieważ obecne czytania o Samarytance, o niewidomym od urodze-
nia i o Łazarzu czyta się w niedziele, lecz tylko w roku A (a w pozostałych 
latach jest to pozostawione do wyboru), przewidziano, że te perykopy mo-
gą być czytane także w dni powszednie. Dlatego na początku trzeciego, 
czwartego i piątego tygodnia umieszczono Msze do wyboru z tymi teksta-
mi; te czytania mogą być użyte w jakikolwiek dzień tego tygodnia, zamiast 
czytań bieżących. 

4. OKRES WIELKANOCNY 

14. 1. Niedziele. Aż do trzeciej niedzieli wielkanocnej czytania z 
Ewangelii opowiadają o zjawieniach się Chrystusa zmartwychwstałego. 
Aby nie przerwać ciągu opowiadania o zjawieniach się Chrystusa, czytania 
o Dobrym Pasterzu, które dotąd przypadały w drugą niedzielę po Wielka-
nocy, obecnie są wyznaczone na czwartą niedzielę wielkanocną (tj. trzecią 
po Wielkanocy). Na niedziele wielkanocne piątą, szóstą i siódmą są wy-
znaczone wyjątki z mowy i modlitwy Chrystusa po Ostatniej Wieczerzy. 

Pierwsze czytanie jest wyjęte z Dziejów Apostolskich, w cyklu trzech 
lat, z zachowaniem równoległości i kolejności. W ten sposób będą poda-
wane każdego roku pewne dane o życiu, dawaniu świadectwa i rozwoju 
pierwotnego Kościoła. 

Jako czytanie apostolskie czyta się w roku A Pierwszy list św. Piotra, 
w roku B Pierwszy list św. Jana, w roku C Apokalipsę; powyższe teksty 
najlepiej odpowiadają duchowi radosnej wiary i mocnej nadziei, która ce-
chuje ten okres. 



 2. Dni powszednie. Pierwsze czytanie jest wzięte z Dziejów 
Apostolskich, podobnie jak w niedziele, na sposób półciągły. 

Podczas oktawy wielkanocnej czyta się Ewangelie opowiadające o 
zjawieniach się Chrystusa. Zakończenia Ewangelii synoptycznych zacho-
wano na uroczystość Wniebowstąpienia. Następnie czyta się w sposób pół-
ciągły Ewangelię według św. Jana, z której bierze się teksty o charakterze 
paschalnym, aby dopełnić czytania wielkopostne. W tym czytaniu wielka-
nocnym znaczną część stanowią mowa i modlitwa Chrystusa po Ostatniej 
Wieczerzy. 

5. OKRES ZWYKŁY 

A. Układ i wybór tekstów 

15. Okres zwykły obejmuje 33 lub 34 tygodnie, które przypadają 
poza okresami już wspomnianymi. Rozpoczyna się on w poniedziałek, któ-
ry następuje po niedzieli przypadającej po dniu 6 stycznia, i trwa aż do 
wtorku przed wielkim postem włącznie; ponownie rozpoczyna się w po-
niedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego i kończy się przed pierw-
szymi nieszporami pierwszej niedzieli adwentu. 

Lekcjonarz podaje czytania na 34 niedziele i następujące po nich ty-
godnie. Jednak niekiedy w tym okresie przypadają tylko 33 tygodnie. 
Prócz tego niektóre niedziele albo należą do innego okresu (niedziela, w 
którą obchodzi się święto Chrztu Pańskiego, i niedziela Zesłania Ducha 
Świętego), albo są zastąpione przez przypadające uroczystości (np. Prze-
najświętszej Trójcy, Chrystusa Króla). 

Aby w sposób właściwy używać czytań wyznaczonych na okres 
zwykły, należy zachować następujące zasady: 

 1. Niedziela, na którą przypada święto Chrztu Pańskiego, zajmu-
je miejsce pierwszej niedzieli zwykłej; dlatego czytania pierwszego tygo-
dnia rozpoczynają się w poniedziałek po niedzieli, przypadającej po dniu 6 
stycznia. 

 2. Niedziela, która następuje po święcie Chrztu Pańskiego, jest 
drugą niedzielą zwykłą. Pozostałe niedziele oznacza się liczbami w po-
rządku postępującym, aż do niedzieli, która poprzedza początek wielkiego 
postu. Czytania tygodnia, w którym przypada środa popielcowa, opuszcza 
się po dniu poprzedzającym Popielec. 



 3. Gdy podejmuje się znowu czytania okresu zwykłego po nie-
dzieli Zesłania Ducha Świętego, należy zachować następujący porządek: 

 a) Jeśli jest 34 niedziel zwykłych, bierze się czytania przezna-
czone na ten tydzień, który następuje bezpośrednio po tygodniu, którego 
czytania zostały przerwane przez wielki post. Np. jeżeli przed wielkim 
postem było 6 tygodni, w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego po-
dejmuje się siódmy tydzień. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zajmuje 
miejsce niedzieli zwykłej. 

 b) Jeśli jest 33 niedziel zwykłych, opuszcza się pierwszy tydzień, 
który należałoby podjąć po Zesłaniu Ducha Świętego, aby zachować na 
koniec roku teksty eschatologiczne, które są wyznaczone na ostatnie dwa 
tygodnie. Np. jeżeli przypadło pięć tygodni przed wielkim postem, w po-
niedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego należy rozpocząć od siódmego 
tygodnia, opuszczając tydzień szósty. 

B. Czytania na niedziele 

16. 1. Czytania z Ewangelii: W drugą niedzielę zwykłą ewangelia 
nadal odnosi się do objawienia się Pana, które obchodziło się w uroczy-
stość Objawienia Pańskiego; dlatego czyta się tradycyjną perykopę o go-
dach w Kanie i dwie inne perykopy zaczerpnięte również z Ewangelii we-
dług św. Jana. 

Od trzeciej niedzieli rozpoczyna się czytanie półciągłe trzech Ewan-
gelii synoptycznych; czytanie to jest ułożone tak, aby ukazać, jak każda 
ewangelia we właściwy sobie sposób przedstawia bieg życia i naukę Chry-
stusa Pana. 

Dzięki takiemu układowi uzyskuje się pewną harmonię między tre-
ścią każdej Ewangelii i rozwojem roku liturgicznego. Albowiem po Obja-
wieniu Pańskim czyta się o początkach nauczania, co doskonale nawiązuje 
do Chrztu i pierwszych objawień Chrystusa, o których czytało się w święto 
Objawienia Pańskiego i w następne niedziele. 

Na końcu roku liturgicznego samorzutnie dochodzi się do tematu 
eschatologicznego, właściwego dla ostatnich niedziel, rozdziały bowiem 
Ewangelii, poprzedzające opowiadanie o Męce Pańskiej, omawiają mniej 
lub bardziej szeroko ten temat. 

W roku B po 16 niedzieli włączono pięć czytań z 6 rozdziału Ewan-
gelii według św. Jana („mowa o chlebie żywym”); to włączenie nie naru-
sza ciągłości Ewangelii, albowiem rozmnożenie chlebów z Ewangelii we-
dług św. Jana zastępuje to samo opowiadanie u św. Marka. W roku C w 



czytaniu półciąglym św. Łukasza pierwszy tekst (tj. 3 niedzieli) poprzedza 
prolog Ewangelii, który bardzo pięknie wyraża zamysł autora, a dla które-
go trudno było znaleźć inne miejsce. 

 2. Czytania ze Starego Testamentu zostały dobrane ze względu 
na związek z poszczególnymi perykopami ewangelicznymi celem uniknię-
cia zbytniej różnorodności między czytaniami poszczególnych Mszy, a 
zwłaszcza dla ukazania jedności obydwu Testamentów. Związek między 
czytaniami tej samej Mszy został ukazany przez starannie dobrane tytuły, 
które poprzedzają poszczególne czytania. 

Na ile to było możliwe, dokonano wyboru w ten sposób, by czytania 
były krótkie i łatwe. Jednak postarano się również o to, aby w niedziele 
były czytane jak najliczniejsze teksty Starego Testamentu, które mają 
wielkie znaczenie. Teksty te są rozłożone odpowiednio do treści Ewange-
lii, a nie według logicznego porządku; jednakże skarbiec słowa Bożego 
zostanie otwarty w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy Mszy niedzielnych 
mogli poznać prawie wszystkie znaczniejsze karty Starego Testamentu. 

 3. Co do Listów Apostolskich, przewiduje się czytanie półciągłe 
Listów św. Pawła i św. Jakuba (Listy Apostołów Piotra i Jana czyta się w 
okresie wielkanocnym i w okresie Narodzenia Pańskiego). Pierwszy list do 
Koryntian, ze względu na jego długość i rozmaitość poruszanych zagad-
nień, został podzielony między trzy lata cyklu, na początku okresu zwy-
kłego. Podobnie uznano za stosowne podzielić List do Hebrajczyków na 
dwie części, z których pierwsza będzie czytana w roku B, druga zaś w roku 
C. 

Trzeba tu zaznaczyć, że wybrano tylko czytania dość krótkie i nie-
zbyt trudne do zrozumienia przez wiernych. 

Tabela II niżej podana wykazuje podział Listów na niedziele zwykłe 
w ciągu lat cyklu. 

 4. Czytania niedzieli 34 i ostatniej sławią Chrystusa Króla 
wszechświata, zapowiedzianego przez typ Dawida, ogłoszonego wśród 
poniżenia Męki i Krzyża, panującego w Kościele i mającego powrócić na 
końcu czasów. 

C. Czytania na dni powszednie 

17. 1. Ewangelie ułożono w ten sposób, że najpierw czyta się według 
św. Marka (tygodnie 1-9), następnie według św. Mateusza (tygodnie 10-
21), wreszcie według św. Łukasza (tygodnie 22-34). Rozdziały 1-12 św. 



Marka czyta się w całości, opuszczając tylko dwie perykopy z rozdziału 
szóstego, które się czyta w innych okresach w dni powszednie. Z Ewange-
lii według św. Mateusza i według św. Łukasza czyta się wszystko to, czego 
nie ma u św. Marka. Dwa lub trzy razy czyta się to wszystko, co albo w 
różnych Ewangeliach posiada zupełnie swoisty koloryt, albo też jest nie-
odzowne do właściwego zrozumienia toku Ewangelii. Mowa eschatolo-
giczna znajduje się w całości u św. Łukasza i z tej Ewangelii czyta się ją na 
końcu roku liturgicznego. 

 2. Czytanie pierwsze jest ułożone tak, że przez kilka tygodni czy-
ta się jeden Testament, a następnie drugi, zależnie od długości czytanych 
ksiąg. 

 a) Z ksiąg Nowego Testamentu czyta się części dość znaczne, 
aby podać to, co jest istotne w poszczególnych Listach. Jednakże opuszcza 
się miejsca, w których są omówione sprawy mniej użyteczne pod wzglę-
dem duszpasterskim dla naszej epoki, np. o darze mówienia językami lub o 
starożytnej karności kościelnej. 

 b) Ze Starego Testamentu można podać jedynie miejsca wybra-
ne, które — na ile to możliwe — ukazują charakter poszczególnych ksiąg. 
Teksty historyczne są tak dobrane, aby podać zarys dziejów zbawienia 
przed Wcieleniem Chrystusa. Opowiadania zaś zbyt długie można było 
ledwie zaznaczyć; niekiedy wybrano wiersze, które złożyły się na czytanie 
niezbyt długie. Ponadto znaczenie religijne wydarzeń historycznych nie-
kiedy jest wyjawione przez pewne teksty, wyjęte z ksiąg mądrościowych, 
włączonych do serii czytań historycznych jako przedmowa lub zakończe-
nie. 

Prawie wszystkie księgi Starego Testamentu znalazły miejsce w Lek-
cjonarzu na dni powszednie. Opuszczono jedynie najkrótszą księgę pro-
rocką (Abdiasz). Spośród opowiadań, spisanych ku zbudowaniu, a wyma-
gających do zrozumienia dość długiego czytania, czyta się księgi Tobiasza 
i Rut, opuszczając pozostałe (Księgi Estery i Judyty). Z tych ksiąg wybra-
no teksty na niedziele albo dni powszednie innych okresów. 

Tabela III niżej podana ukazuje podział ksiąg obydwu Testamentów 
na zwykłe dni powszednie w ciągu dwóch lat. 

 c) Na końcu roku liturgicznego czyta się księgi, które odpowia-
dają charakterowi eschatologicznemu tego. okresu, tj. Księgę Daniela i 
Apokalipsę. 



Rozdział III 

OPRACOWANIE POLSKIEGO LEKCJONARZA 

18. Przekład Lekcjonarza został oparty na polskim tłumaczeniu Pi-
sma świętego z języków oryginalnych: Pismo święte Starego i Nowego 
Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół pol-
skich biblistów, wydanie II, Poznań 1972. 

Wprowadzono zmiany, których domaga się przeznaczenie lekcjona-
rza do głośnego czytania w zgromadzeniu liturgicznym. Przekład perykop 
pochodzących z Wulgaty został opracowany na nowo. Opracowano prze-
kład psalmów responsoryjnych. W pracy uwzględniono Instrukcję Rady do 
Wykonania Konstytucji o Liturgii z dnia 25 stycznia 1969 O przekładach 
tekstów liturgicznych. 

19. Każde czytanie poprzedzone jest skrótem biblijnym, tytułem i 
nagłówkiem. 

20. Skróty biblijne odnoszą się do przekładów z tekstów oryginal-
nych. W tych wypadkach, w których tekst został przełożony z Wulgaty, 
wyraźnie to zaznaczono. 

21. Przed czytaniami umieszczono tytuł tekstu, który uwypukla 
główną myśl czytania i wskazuje na związek między czytaniami tej samej 
Mszy. Tytuł, wydrukowany kursywą, nie jest przeznaczony do głośnego 
odczytania w kościele, lecz ma ułatwić orientację przygotowującemu ko-
mentarz lub homilię. 

Kapłan, jako przewodniczący liturgicznego zgromadzenia, może po-
przedzić krótkim wyjaśnieniem całą liturgię słowa, może również wpro-
wadzić do poszczególnych czytań, zwłaszcza trudniejszych6. Komentarz 
musi uwzględniać rodzaj zgromadzenia. Inaczej będzie wyglądało wpro-
wadzenie do tego samego tekstu biblijnego skierowane do dorosłych, ina-
czej do dzieci lub do grupy specjalnej, np. kleryków lub zakonnic. 

22. Bezpośrednio przed tekstem umieszczono nagłówek określający 
pochodzenie tekstu. Jest on przeznaczony do odczytania lub odśpiewania 
w czasie liturgii. 

 a) Przed perykopą z Ewangelii brzmi on: Słowa Ewangelii we-
dług świętego N. 

                                                 
6 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 11. 



 b) Przed wszystkimi innymi czytaniami mówi się: Czytanie z 
Księgi N., lub: Czytanie z Listu świętego N. Apostoła. 

 c) Należy mówić: Księga Lamentacji, oraz List do Hebrajczy-
ków, nie wymieniając ani Jeremiasza, ani św. Pawła, ponieważ obecnie 
wszyscy zgadzają się, że Jeremiasz i św. Paweł nie byli autorami tych 
ksiąg. 

23. Na końcu czytań podano słowa, które wypowiada czytający, aby 
ułatwić aklamację ludu. Po Ewangelii te słowa brzmią: Oto słowo Pańskie, 
po innych czytaniach: Oto słowo Boże. 

Rozdział IV 

WYKONYWANIE LITURGII SŁOWA 

24. Po zakończeniu modlitwy lektor udaje się na ambonę i czyta 
pierwszą lekcję. Wszyscy słuchają jej siedząc, a przy końcu wypowiadają 
aklamację7. 

25. Po lekcji psałterzysta, czyli śpiewak albo zespół śpiewaczy, albo 
sam lektor wykonuje psalm responsoryjny, a lud powtarza refren. Psalm 
responsoryjny wykonuje się w sposób następujący: psałterzysta lub lektor 
wygłasza refren, a wszyscy go powtarzają. Następnie psałterzysta śpiewa 
psalm, a wierni co dwa wiersze powtarzają refren. 

Jeśli odprawia się Mszę bez ludu, można odczytać psalm w sposób 
ciągły bez refrenu. 

26. Jeżeli jest druga lekcja przed ewangelią, lektor czyta ją na ambo-
nie, a wszyscy siedzą i słuchają, a na końcu wypowiadają aklamację8. 

27. Następuje śpiew przed ewangelią. Kantor lub zespół śpiewaczy 
wykonuje aklamację Alleluja albo w wielkim poście inną, a wszyscy ją 
powtarzają. 

Aklamację Alleluja powtarza się jeden raz lub wielokrotnie, zależnie 
od melodii. 

28. Potem kantor albo zespół śpiewaczy śpiewa wiersz przed ewan-
gelią, a wszyscy powtarzają aklamację. 

                                                 
7 Tamże, nr 89. 
8 Tamże, nr 91. 



29. Jeżeli nie śpiewa się psalmu responsoryjnego, należy go odrecy-
tować. Natomiast Alleluja i wiersz przed ewangelią można opuścić, jeżeli 
nie są śpiewane9. 

30. Wykonanie sekwencji nie obowiązuje poza uroczystościami 
Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. 

Ponieważ według tradycji czytanie nie należy do przewodniczącego, 
lecz do usługujących, ewangelię powinien zwykle czytać diakon lub gdy 
go nie ma, inny kapłan. Gdyby nie było diakona lub innego kapłana, 
ewangelię powinien czytać celebrans. We Mszy śpiewanej zawsze należy 
odśpiewać przed ewangelią pozdrowienie i nagłówek, a po ewangelii 
aklamację, choćby sam tekst był czytany10. 

                                                 
9 Tamże, nr 39. 
10 Tamże, nr 40. 



SKRÓTY BIBLIJNE 

KSIĘGI STAREGO TESTAMENTU 

Rdz Księga Rodzaju 
Wj Księga Wyjścia 
Kpł Księga Kapłańska 
Lb Księga Liczb 
Pwt Księga Powtórzonego Prawa 
Joz Księga Jozuego 
Sdz Księga Sędziów 
Rt Księga Rut 
1 Sm Pierwsza księga Samuela 
2 Sm Druga księga Samuela 
1 Krl Pierwsza księga Królewska 
2 Krl Druga księga Królewska 
1 Krn Pierwsza księga Kronik 
2 Krn Druga księga Kronik 
Ezd Księga Ezdrasza 
Ne Księga Nehemiasza 
Tb Księga Tobiasza 
Jdt Księga Judyty 
Est Księga Estery 
1 Mch Pierwsza księga Machabejska 
2 Mch Druga księga Machabejska 
Job Księga Joba 
Ps Księga Psalmów 
Prz Księga Przypowieści 
Koh Księga Koheleta 
Pnp Pieśń nad pieśniami 
Mdr Księga Mądrości 
Syr Księga Syracydesa 
Iz Księga Izajasza 
Jr Księga Jeremiasza 
Lm Lamentacje 
Ba Księga Barucha 
Ez Księga Ezechiela 
Dn Księga Daniela 
Oz Księga Ozeasza 
Jl Księga Joela 
Am Księga Amosa 
Ab Księga Abdiasza 
Jon Księga Jonasza 
Mi Księga Micheasza 
Na Księga Nahuma 



Ha Księga Habakuka 
So Księga Sofoniasza 
Ag Księga Aggeusza 
Za Księga Zachariasza 
Ml Księga Malachiasza 

KSIĘGI NOWEGO TESTAMENTU 

Mt Ewangelia według św. Mateusza 
Mk Ewangelia według św. Marka 
Łk Ewangelia według św. Łukasza 
J Ewangelia według św. Jana 
Dz Dzieje Apostolskie 
Rz List do Rzymian 
1 Kor Pierwszy list do Koryntian 
2 Kor Drugi list do Koryntian 
Ga List do Galatów 
Ef List do Efezjan 
Flp List do Filipian 
Koi List do Kolosan 
1 Tes Pierwszy list do Tesaloniczan 
2 Tes Drugi list do Tesaloniczan 
1 Tm Pierwszy list do Tymoteusza 
2 Tm Drugi list do Tymoteusza 
Tt List do Tytusa 
Flm List do Filemona 
Hbr List do Hebrajczyków 
Jk List św. Jakuba 
1 p Pierwszy list św. Piotra 
2 P Drugi list św. Piotra 
1 J Pierwszy list św. Jana 
2 J Drugi list św. Jana 
3 J Trzeci list św. Jana 
Jud List św. Judy 
Ap Apokalipsa św. Jana 

INNE SKRÓTY 
por. porównaj 
Wlg Wulgata 

Numeracja psalmów według tekstu hebrajskiego, w nawiasie 
numeracja według Wulgaty. 
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Tabela II 

Drugie czytanie w niedziele zwykłe 

Niedziela Rok A Rok B Rok C 

2 1 Do Koryntian 1-4 1 Do Koryntian 6-11 1 Do Koryntian 12-15 
3 ” ” ” 
4 ” ” ” 
5 ” ” ” 
6 ” ” ” 
7 ” 2 Do Koryntian ” 
8 ” ” ” 
9 Do Rzymian ” Do Galatów 

10 ” ” ” 
11 ” ” ” 
12 ” ” ” 
13 ” ” ” 
14 ” ” ” 
15 ” Do Efezjan Do Kolosan 
16 ” ” ” 
17 ” ” ” 
18 ” ” ” 
19 ” ” Do Hebrajczyków 11-12 
20 ” ” ” 
21 ” ” ” 
22 ” Jakuba ” 
23 ” ” Do Filemona 
24 ” ” 1 Do Tymoteusza 
25 Do Filipian ” ” 
26 ” ” ” 
27 ” Do Hebrajczyków 2-10 2 Do Tymoteusza 
28 ” ” ” 
29 1 Do Tesaloniczan ” ” 
30 ” ” ” 
31 ” ” 2 Do Tesaloniczan 
32 ” ” ” 
33 ” ” ” 

 



 
Tabela III 

Pierwsze czytanie na zwykłe dni powszednie 

Tydzień Rok I Rok II 

1 Do Hebrajczyków 1 Samuela 
2 ” ” 
3 ” 2 Samuela 
4 ” 2 Samuela; 1 Królewska 1-16 
5 Rodzaju 1-11 1 Królewska 1-16 
6 ” Jakuba 
7 Syracydesa ” 
8 ” 1 Piotra; Judy 
9 Tobiasza 2 Piotra; 2 Do Tymoteusza 

10 2 Do Koryntian 1 Królewska 17-19 
11 ” 2 Kronik; 2 Królewska 
12 Rodzaju 12-50 2 Królewska; Lamentacje 
13 ” Amosa 
14 ” Ozeasza; Izajasza 
15 Wyjścia Izajasza; Micheasza 
16 ” Micheasza; Jeremiasza 
17 Wyjścia; Kapłańska Jeremiasza 
18 Liczb; Powtórzonego Prawa Jeremiasza; Nahuma; Habakuka 
19 Powtórzonego Prawa; Jozuego Ezechiela 
20 Sędziów; Rut ” 
21 1 Do Tesaloniczan 2 Do Tesaloniczan; 1 Do Koryntian 
22 1 Do Tesaloniczan; Do Kolosan 1 Do Koryntian 
23 Do Kolosan; 1 Do Tymoteusza ” 
24 1 Do Tymoteusza ” 
25 Ezdrasza; Aggeusza; Zachariasza Przysłów; Koheleta 
26 Zachariasza; Nehemiasza; Barucha Joba 
27 Jonasza; Malachiasza; Joela Do Galatów 
28 Do Rzymian Do Galatów; Do Efezjan 
29 ” Do Efezjan 
30 ” ” 
31 ” Do Efezjan; Do Filipian 
32 Mądrości Do Tytusa; Do Filemona; 2 i 3 Jana 
33 1 i 2 Machabejska Apokalipsa 
34 Daniela ” 



OKRES ADWENTU 



PIERWSZY TYDZIEŃ ADWENTU 

1 NIEDZIELA ADWENTU, ROK A 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 2, 1-5 
Pokój królestwa Bożego 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, 
dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, 
że góra świątyni Pana 
stanie mocno na wierzchu gór 
i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pójdą i rzekną: 
« Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana 
do świątyni Boga Jakuba! 
Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu 
i słowo Pana z Jeruzalem ». 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 
i wyda wyroki dla licznych narodów. 
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 
a swoje włócznie na sierpy. 
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 
nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 
Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pana! 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1) 

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

 1 Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
  « Pójdziemy do domu Pana ». 
 2 Już stoją nasze stopy * 
  w twoich bramach, Jeruzalem. 

Refren. 

 4 Tam wstępują pokolenia Pańskie, * 
  aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
 5 Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
  trony domu Dawida. 

Refren. 

 6 Proście o pokój dla Jeruzalem: * 
  Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
 7 Niech pokój panuje w twych murach, * 
  a pomyślność w twoich pałacach. 

Refren. 

 8 Ze względu na braci moich i przyjaciół * 
  będę wołał: « Pokój z tobą ». 
 9 Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
  modlę się o dobro dla ciebie. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE Rz 13, 11-14 
Zbliża się nasze zbawienie 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian. 

Bracia: 
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzi-

na powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas 
niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. 

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc 
uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. 
Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pija-
tykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 
Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcz-
cie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 85 (84) 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 24, 37-44 
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
« Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna 

Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i 
pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 



wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i po-
chłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 
wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz 
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o 
której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i 
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy 
bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie ». 

Oto słowo Pańskie. 



1 NIEDZIELA ADWENTU, ROK B 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Tyś, Panie, naszym ojcem, 
“ Odkupiciel nasz ” to Twoje imię odwieczne. 
Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić 
z dala od Twoich dróg, 
tak iż serce nasze staje się nieczułe 
na bojaźń przed Tobą? 
Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi 
i na pokolenia Twojego dziedzictwa. 
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, 
przed Tobą skłębiłyby się góry. 
Ani ucho nie słyszało, 
ani oko nie widziało, 
żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle 
dla tego, co w nim pokłada ufność. 
Wychodzisz naprzeciw tych, 
co radośnie pełnią sprawiedliwość 
i pamiętają o Twych drogach. 
Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli 
przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. 
My wszyscy byliśmy skalani, 
a wszystkie nasze dobre czyny 
jak skrwawiona szmata. 
My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, 
a nasze winy poniosły nas jak wicher. 
Nikt nie wzywał Twojego imienia, 



nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. 
Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami 
i oddałeś nas w moc naszej winy. 
A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. 
Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. 
My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19 (R.: por. 4) 

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. 

 2 Usłysz, Pasterzu Izraela, * 
  Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 
 3 Zbudź swą potęgę * 
  i przyjdź nam z pomocą. 

Refren. 

 15 Powróć, Boże Zastępów, * 
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
 16 Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Refren. 

 18 Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, * 
  nad synem człowieczym, 
  którego umocniłeś w swej służbie. 
 19 Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
  daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 1, 3-9 
Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła 
do Koryntian. 

Bracia: 
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezu-

sa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za 
łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zo-
staliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i 
wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się 
w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując ob-
jawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie 
umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powo-
łał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, 
Panem naszym. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 85 (84), 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mk 13, 33-37 
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie 

� Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
« Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten na-

dejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który 



udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim słu-
gom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a 
odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: 
z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz 
co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie ». 

Oto słowo Pańskie. 



1 NIEDZIELA ADWENTU, ROK C 

PIERWSZE CZYTANIE Jr 33, 14-16 
Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 

Pan mówi: 
« Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapo-

wiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi 
judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi po-
tomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i spra-
wiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima bę-
dzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą 
nazywać: “ Pan naszą sprawiedliwością ” ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14  (R.: 1b) 

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. 

 4 Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, * 
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
 5 Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, * 
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Refren. 

 8 Dobry jest Pan i prawy, * 
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
 9 Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
  pokornych uczy dróg swoich. 



Refren. 

 10 Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * 
  dla strzegących Jego praw i przymierza. 
 14 Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, * 
  i objawia im swoje przymierze. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE 1 Tes 3, 12 - 4, 2 
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła  
do Tesaloniczan. 

Bracia: 
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą 

wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; 
aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świę-
tości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego 
Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Je-
zusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu 
postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, 
stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie na-
kazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 85 (84), 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Łk 21, 25-28. 34-36 
Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
« Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi 

trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego na-
wałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wyda-
rzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 
wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzące-
go na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać za-
cznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża 
się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie 
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli 
uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Sy-
nem Człowieczym ». 

Oto słowo Pańskie. 



PONIEDZIAŁEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 2, 1-5 
Pokój królestwa Bożego 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, 
dotyczące Judy i Jerozolimy: 
Stanie się na końcu czasów, 
że góra świątyni Pana 
stanie mocno na wierzchu gór 
i wystrzeli ponad pagórki. 
Wszystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pójdą i rzekną: 
« Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana 
do świątyni Boga Jakuba! 
Niech nas nauczy dróg swoich, 
byśmy kroczyli Jego ścieżkami. 
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu 
i słowo Pana z Jeruzalem ». 
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 
i wyda wyroki dla licznych narodów. 
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, 
a swoje włócznie na sierpy. 
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, 
nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 
Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pana! 

Oto słowo Boże. 



W roku A, gdy powyższe czytanie Iz 2, 1-5 zostało wykorzystane w 
1 Niedzielę Adwentu, można odczytać następujący wyjątek: 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 4, 2-6 
Radość zbawionych 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

W owym dniu Odrośl Pana 
stanie się ozdobą i chwałą, 
a owoc ziemi przepychem i krasą 
dla ocalałych z Izraela. 
I będzie tak: 
Ten, kto pozostał żywy na Syjonie,  
i który się ostał w Jeruzalem,  
każdy będzie nazwany świętym  
i wpisany do księgi życia w Jeruzalem. 
Gdy Pan obmyje brud Córy Syjońskiej 
i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem 
tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi, 
wtedy Pan przyjdzie spocząć 
na całej przestrzeni góry Syjonu 
i na tych, którzy się tam zgromadzą, 
we dnie jako obłok z dymu, 
w nocy jako olśniewający płomień ognia. 
Albowiem nad wszystkim Chwała Pana  
będzie osłoną i namiotem, 
by za dnia dać cień przed skwarem,  
ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9  (R.: por. 1) 

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

 1 Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * 
  « Pójdziemy do domu Pana ». 
 2 Już stoją nasze stopy * 
  w twoich bramach, Jeruzalem. 

Refren. 

 4 Tam wstępują pokolenia Pańskie, * 
  aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. 
 5 Tam ustawiono trony sędziowskie, * 
  trony domu Dawida. 

Refren. 

 6 Proście o pokój dla Jeruzalem, * 
  niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. 
 7 Niech pokój panuje w twych murach, * 
  a pomyślność w twych pałacach. 

Refren. 

 8 Ze względu na braci moich i przyjaciół * 
  będę wołał: « Pokój z tobą ». 
 9 Ze względu na dom Pana, Boga naszego, * 
  modlę się o dobro dla ciebie. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Ps 80 (79), 4 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić, 
okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

W dni powszednie adwentu zamiast wiersza umieszczonego przed 
ewangelią można wybrać inny wiersz spośród podanych na stronie 
119. 

EWANGELIA Mt 8, 5-11 
Wielu ze Wschodu i Zachodu  
przyjdzie do królestwa niebieskiego 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego 
setnik i prosił Go, mówiąc: « Panie, sługa mój leży w domu 
sparaliżowany i bardzo cierpi ». 

Rzekł mu Jezus: « Przyjdę i uzdrowię go ». 
Lecz setnik odpowiedział: « Panie, nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój 
sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam 
pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “ Idź ”, a idzie; drugiemu: 
“ Chodź tu ”, a przychodzi; a słudze: “ Zrób to ”, a robi ». 

Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy 
szli za Nim: « Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu 
nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu 
przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abraha-
mem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim ». 

Oto słowo Pańskie. 



WTOREK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 11, 1-10 
Na Chrystusie spocznie Duch Pański 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 
wypuści się Odrośl z jego korzeni. 
I spocznie na niej Duch Pana, 
duch mądrości i rozumu, 
duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pana. 
Upodoba sobie w bojaźni Pana. 
Nie będzie sądził z pozorów 
ni wyrokował według pogłosek; 
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie 
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. 
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, 
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, 
a wierność przepasaniem lędźwi. 
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 
pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 
cielę i lew paść się będą społem 
i mały chłopiec będzie je poganiał. 
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, 
młode ich razem będą legały. 
Lew też jak wół będzie jadał słomę. 
Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać 



po całej świętej mej górze, 
bo kraj się napełni znajomością Pana, 
na kształt wód, które przepełniają morze. 
Owego dnia to się stanie: 
Korzeń Jessego stać będzie 
na znak dla narodów. 
Do niego ludy przyjdą z modlitwą, 
i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17  (R.: por. 7) 

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

 1 O Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 

 7 Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość * 
  i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 
 8 Będzie panował od morza do morza, * 
  od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Refren. 

 12 Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, * 
  i ubogiego, co nie ma opieki. 
 13 Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * 
  nędzarza ocali od śmierci. 

Refren. 

 17 Niech Jego imię trwa na wieki, * 
  jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 



  Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, * 
  niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą 
i oświeci oczy sług swoich. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 10, 21-24 
Jezus rozradował się w Duchu Świętym 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: « Wysła-
wiam 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. 

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim 
jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić ». 

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: « Szczęśli-
we oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: 
Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, 
a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli ». 

Oto słowo Pańskie. 



ŚRODA 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 25, 6-10a 
Pan Bóg zaprasza na ucztę mesjańską  
i otrze łzy z każdego oblicza 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

W owym dniu: 
Pan Zastępów przygotuje 
dla wszystkich ludów na tej górze 
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, 
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. 
Zedrze On na tej górze zasłonę, 
zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, 
i całun, który okrywał wszystkie narody. 
Raz na zawsze zniszczy śmierć. 
Wtedy Pan Bóg otrze 
łzy z każdego oblicza, 
odejmie hańbę swego ludu 
po całej ziemi, 
bo Pan przyrzekł. 
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, 
Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; 
oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: 
cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! 
Albowiem ręka Pana 
spocznie na tej górze. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6  (R.: por. 6cd) 

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana. 

 1 Pan jest moim pasterzem, * 
  niczego mi nie braknie. 
 2 Pozwala mi leżeć * 
  na zielonych pastwiskach. 

Refren. 

  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 
 3 orzeźwia moją duszę. 
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
  przez wzgląd na swoją chwałę. 

Refren. 

 4 Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * 
  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
  Kij Twój i laska pasterska * 
  są moją pociechą. 

Refren. 

 5 Stół dla mnie zastawiasz * 
  na oczach mych wrogów. 
  Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
  a kielich mój pełny po brzegi. 

Refren. 

 6 Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
  przez wszystkie dni życia 
  i zamieszkam w domu Pana * 
  po najdłuższe czasy. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, 
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 15, 29-37 
Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i 
tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą 
chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, 
i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumie-
wały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi 
chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. 

Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: « Żal Mi te-
go tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. 
Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w dro-
dze ». Na to rzekli Mu uczniowie: « Skąd tu na pustkowiu 
weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo? » Jezus 
zapytał ich: « Ile macie chlebów? » Odpowiedzieli: « Siedem 
i parę rybek ». Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął te siedem 
chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, da-
wał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syto-
ści, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych 
koszów. 

Oto słowo Pańskie. 



CZWARTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 26, 1-6 
Naród sprawiedliwy, dochowujący wierności,  
wejdzie do królestwa Bożego 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

W ów dzień śpiewać będą 
tę pieśń w ziemi judzkiej: 
« Miasto mamy potężne; 
On jako środek ocalenia 
sprawił mury i przedmurze. 
Otwórzcie bramy! 
Niech wejdzie naród sprawiedliwy, 
dochowujący wierności; 
jego charakter stateczny 
Ty kształtujesz w pokoju, 
w pokoju, bo Tobie zaufał. 
Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, 
bo Pan jest wiekuistą Skałą! 
Bo On poniżył przebywających na szczytach, 
upokorzył miasto niedostępne, 
upokorzył je aż do ziemi, 
sprawił, że w proch runęło. 
Podepcą je nogi, nogi biednych 
i stopy ubogich ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 118 (117), 1 i 8-9. 19-21. 25-27a  (R.: por. 26a) 

Refren: Błogosławiony, idący od Pana. 

 1 Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, * 
  bo łaska Jego trwa na wieki. 
 8 Lepiej się uciec do Pana, * 
  niż pokładać ufność w człowieku. 
 9 Lepiej się uciec do Pana, * 
  niż pokładać ufność w książętach. 

Refren. 

 19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, * 
  wejdę przez nie i podziękuję Panu. 
 20 Oto jest brama Pana, * 
  przez nią wejdą sprawiedliwi. 
 21 Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał * 
  i stałeś się moim Zbawcą. 

Refren. 

 25 O Panie, Ty nas wybaw, * 
  o Panie, daj nam pomyślność. 
 26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, * 
  błogosławimy was z Pańskiego domu. 
 27 Pan jest Bogiem * 
  i daje nam światło. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 55, 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, 
wzywajcie Go, gdy jest blisko. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 7, 21. 24-27 
Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
« Nie każdy, który Mi mówi: “ Panie, Panie ”, wejdzie do 

królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Oj-
ca, który jest w niebie. 

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, 
można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój 
zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały 
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na 
skale był utwierdzony. 

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia 
ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który 
dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, 
zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek 
jego był wielki ». 

Oto słowo Pańskie. 



PIĄTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 29, 17-24 
W owym dniu oczy niewidomych będą widzieć 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

To mówi Pan Bóg: 
« Czyż nie w krótkim już czasie 
Liban zamieni się w ogród, 
a ogród za bór zostanie uznany? 
W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, 
a oczy niewidomych, wolne od mroku 
i od ciemności, będą widzieć. 
Pokorni wzmogą swą radość w Panu, 
i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, 
bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, 
i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią: 
którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, 
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów 
i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym. 
Dlatego tak mówi Bóg domu Jakuba, 
który odkupił Abrahama: 
 ”Odtąd Jakub nie będzie się rumienił 
ani oblicze jego już nie przyblednie, 
bo gdy ujrzy swe dzieci, 
dzieło mych rąk, wśród siebie, 
ogłosi imię moje jako święte. 
Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego 
i z bojaźnią szanować Boga Izraela ”. 
Duchem zbłąkani poznają mądrość, 
a szemrzący zdobędą pouczenie ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY Ps 27 (26), 1. 4. 13-14  (R.: por. 1a) 

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim. 

 1 Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
  kogo miałbym się lękać? 
  Pan obroną mojego życia, * 
  przed kim miałbym czuć trwogę? 

Refren. 

 4 O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, † 
  żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu * 
  przez wszystkie dni życia, 
  abym zakosztował słodyczy Pana, * 
  stale się radował Jego świątynią. 

Refren. 

 13 Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
  w krainie żyjących. 
 14 Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
  nabierz odwagi i oczekuj Pana. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą 
i oświeci oczy sług swoich. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Mt 9, 27-31 
Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus przechodził, szli za Nim dwaj niewidomi, któ-
rzy głośno wołali: « Ulituj się nad nami, Synu Dawida ». 

Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a 
Jezus ich zapytał: « Wierzycie, że mogę to uczynić? ». 

Oni odpowiedzieli Mu: « Tak, Panie ». 
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: « Według wiary waszej 

niech się wam stanie ». 
I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: 

« Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie ». Oni jednak, 
skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej 
okolicy. 

Oto słowo Pańskie. 



SOBOTA 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 30, 19-21. 23-26 
Bóg zlituje się nad swoim ludem 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: 
Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, 

nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg okaże ci łaskę na głos 
twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. 

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój 
nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na 
twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za 
tobą: « To jest droga, idźcie nią! », gdybyś zboczył na prawo 
lub na lewo. 

On użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, 
a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja 
trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. 
Woły i osły obrabiające rolę żreć bidą paszę dobrze przypra-
wioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. 

Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po 
wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie 
płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. 
Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a 
światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu 
dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego 
sińce po razach. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 147 (146), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: Iz 30, 18) 

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana. 

albo: Alleluja 

 1 Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, * 
  słodko jest Go wychwalać. 
 2 z Pan buduje Jeruzalem, * 
  gromadzi rozproszonych z Izraela. 

Refren. 

 3 On leczy złamanych na duchu * 
  i przewiązuje im rany. 
 4 On liczy wszystkie gwiazdy * 
  i każdej nadaje imię. 

Refren. 

 5 Nasz Pan jest wielki i potężny, * 
  a Jego mądrość niewypowiedziana. 
 6 Pan dźwiga pokornych, * 
  karki grzeszników zgina do ziemi. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 33, 22 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Pan naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, 
Pan naszym królem, On nas zbawi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Mt 9, 35 — 10, 1. 5. 6-8 
Jezus lituje się nad znękanymi 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w 
tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył 
wszystkie choroby i wszystkie słabości. 

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znęka-
ni i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do 
swych uczniów: « Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo ». 

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędza-
li i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. 

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące 
wskazania: « Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. 
Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdra-
wiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trę-
dowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, dar-
mo dawajcie ». 

Oto słowo Pańskie. 



DRUGI TYDZIEŃ ADWENTU 

2 NIEDZIELA ADWENTU, ROK A 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 11, 1-10 
Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, 
wypuści się Odrośl z jego korzenia. 
I spocznie na niej Duch Pana, 
duch mądrości i rozumu, 
duch rady i męstwa, 
duch wiedzy i bojaźni Pana. 
Upodoba sobie w bojaźni Pana. 
Nie będzie sądził z pozorów 
ni wyrokował według pogłosek; 
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie 
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. 
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, 
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. 
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, 
a wierność przepasaniem lędźwi. 
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 
pantera z koźlęciem razem leżeć będą, 
cielę i lew paść się będą społem 
i mały chłopiec będzie je poganiał. 
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, 
młode ich razem będą legały. 
Lew też jak wół będzie jadał słomę. 
Niemowlę igrać będzie na norze kobry, 
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. 



Zła czynić nie będą ani zgubnie działać 
po całej świętej mej górze, 
bo kraj się napełni znajomością Pana 
na kształt wód, które przepełniają morze. 
Owego dnia to się stanie: 
Korzeń Jessego stać będzie . 
na znak dla narodów. 
Do niego ludy przyjdą z modlitwą, 
i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7) 

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 

 7 Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość * 
  i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 
 8 Będzie panował od morza do morza, * 
  od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Refren. 

 12 Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, * 
  i ubogiego, co nie ma opieki. 
 13 Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * 
  nędzarza ocali od śmierci. 

Refren. 



 17 Niech Jego imię trwa na wieki, * 
  jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 
  Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, * 
  niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Rz 15, 4-9 
Chrystus zbawia wszystkich ludzi 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Rzymian. 

Bracia: 
To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla na-

szego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką 
niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cier-
pliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa 
te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami 
wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus 
stal się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i po-
twierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby 
poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak na-
pisano: 
« Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać 
imieniu Twojemu ». 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4. 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 3, 1-12 
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: « Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie ». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, 
gdy mówi: 

« Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego ». 
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skó-

rzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód 
leśny. 

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i 
cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w 
rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. 

A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spo śród fa-
ryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 

« Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nad-
chodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawróce-
nia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: “ Abrahama ma-
my za ojca ”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew 



jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobre-
go owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 
za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić 
Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszeni-
cę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszo-
nym ». 

Oto słowo Pańskie. 



2 NIEDZIELA ADWENTU, ROK B 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-5. 9-11 
Przygotujcie drogę dla Pana 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

« Pocieszcie, pocieszcie mój lud! » 
mówi wasz Bóg. 
« Przemawiajcie do serca Jeruzalem 
i wołajcie do niego, 
że czas jego służby się skończył, 
że nieprawość jego odpokutowana, 
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 
za wszystkie swe grzechy ». 
Głos się rozlega: 
« Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, 
wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec naszemu Bogu! 
Niech się podniosą wszystkie doliny, 
a wszystkie góry i wzgórza obniżą; 
równiną niechaj się staną urwiska, 
a strome zbocza niziną gładką. 
Wtedy się chwała Pana objawi, 
zobaczy ją wszelkie ciało, 
bo powiedziały to usta Pana ». 
Wstąpże na wysoką górę, 
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, 
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! 
Podnieś głos, nie bój się! 
Powiedz miastom judzkim: 
« Oto wasz Bóg! » 



Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą 
i ramię Jego dzierży władzę. 
Oto Jego nagroda z Nim idzie 
i przed Nim Jego zapłata. 
Podobnie pasterz pasie swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swej piersi, 
owce karmiące prowadzi łagodnie. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8) 

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

 9 Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: * 
  oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
 10 Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, 
  którzy się Go boją, * 
  i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Refren. 

 11 Spotkają się ze sobą łaska i wierność, * 
  ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
 12 Wierność z ziemi wyrośnie, * 
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Refren. 

 13 Pan sam obdarzy szczęściem, * 
  a nasza ziemia wyda swój owoc. 
 14 Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, * 
  a śladami Jego kroków zbawienie. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE 2 P 3, 8-14 
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi 

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła. 

Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że je-
den dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden 
dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektó-
rzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w sto-
sunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale 
wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś 
przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przemi-
nie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej 
zostaną spalone. 

Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to ja-
kimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożno-
ści, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia 
Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a 
gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według 
obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie 
mieszkała sprawiedliwość. 

Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On 
was zastał bez plamy i skazy, w pokoju. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4. 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



Ewangelia Mk 1, 1-8 
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

� Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. 
Jak jest napisane u proroka Izajasza: 

« Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; 
on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego ». 
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawró-

cenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała 
judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyj-
mowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym 
swe grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak 
głosił: « Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym ». 

Oto słowo Pańskie. 



2 NIEDZIELA ADWENTU, ROK C 

PIERWSZE CZYTANIE Ba 5, 1-9 
W drodze do nowego Jeruzalem 

Czytanie z Księgi proroka Barucha. 

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, 
a przywdziej wspaniałe szaty chwały, 
dane ci na zawsze przez Pana. 
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości 
pochodzącej od Boga, 
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! 
Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość 
wszystkiemu, co jest pod niebem. 
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane: 
« Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności! » 
Podnieś się, Jeruzalem! 
Stań na miejscu wysokim, 
spojrzyj na wschód, 
zobacz twe dzieci, 
zgromadzone na słowo Świętego 
od wschodu słońca aż do zachodu, 
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. 
Wyszli od ciebie pieszo, 
pędzeni przez wrogów, 
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, 
jakby na tronie królewskim. 
Albowiem postanowił Bóg zniżyć 
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, 
doły zasypać do zrównania z ziemią, 
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 



Na rozkaz Pana 
lasy i drzewa pachnące 
ocieniać będą Izraela. 
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela 
do światła swej chwały 
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-4. 5-6  (R.: 3) 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. 

 1 Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
  wydawało nam się, że śnimy. 
 2 Usta nasze były pełne śmiechu, * 
  a język śpiewał z radości. 

Refren. 

  Mówiono wtedy między poganami: * 
  « Wielkie rzeczy im Pan uczynił ». 
 4 Odmień znowu nasz los, Panie, * 
  jak odmieniasz strumienie na Południu. 

Refren. 

 5 Ci, którzy we łzach sieją, * 
  żąć będą w radości. 
 6 Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, * 
  lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE Flp 1, 4-6. 8-11 
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Filipian. 

Bracia: 
Zawsze w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za 

was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu 
Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam 
właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre 
dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za 
wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A 
modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bar-
dziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu 
dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na 
dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, naby-
tym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4. 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 3, 1-6 
Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. 
Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą 



Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Liza-
niasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i 
Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zacha-
riasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w 
księdze mów proroka Izajasza: 

« Głos wołającego na pustyni: 
Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego; 
każda dolina niech będzie wypełniona, 
każda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech się staną prostymi, 
a wyboiste drogami gładkimi. 
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże ». 
Oto słowo Pańskie. 



PONIEDZIAŁEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, 1-10 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, 
niech się raduje step i niech rozkwitnie! 
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 
niech się rozraduje także skacząc 
i wykrzykując z uciechy. 
Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Saronu. 
Oni zobaczą chwałę Pana, 
wspaniałość naszego Boga. 
Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! 
Powiedzcie małodusznym: 
« Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; 
On sam przychodzi, aby was zbawić. 
Wtedy przejrzą oczy niewidomych 
i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 
i język niemych wesoło krzyknie. 
Bo trysną zdroje wód na pustyni 
i strumienie na stepie; 
spieczona ziemia zmieni się w staw, 
spragniony kraj w krynice wód, 
badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, 
na trzcinę z sitowiem. 



Będzie tam droga czysta, 
którą nazwą Drogą Świętą. 
Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, 
i głupi nie będą się tam wałęsać. 
Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy 
nie wstąpi na nią ani się nie znajdzie, 
ale tamtędy pójdą wyzwoleni 
i odkupieni przez Pana powrócą. 
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 
ze szczęściem wiecznym na twarzach. 
Osiągną radość i szczęście, 
ustąpi smutek i wzdychanie. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 35, 4d) 

Refren: Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. 

 9 Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: * 
  Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
 10 Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, 
  którzy się Go boją, * 
  i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Refren. 

 11 Spotkają się ze sobą łaska i wierność, * 
  ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
 12 Wierność z ziemi wyrośnie, * 
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Refren. 

 13 Pan sam obdarzy szczęściem, * 
  a nasza ziemia wyda swój owoc. 



 14 Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość, * 
  a śladami Jego kroków zbawienie. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi, 
i zdejmie z nas jarzmo niewoli. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 5, 17-26 
Chrystus uzdrawia duszę i ciało 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym fary-
zeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miej-
scowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pań-
ska, że mógł uzdrawiać. 

Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był 
sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie 
mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli 
na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam 
środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: « Człowie-
ku, odpuszczają ci się twoje grzechy ». 

Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać 
i mówić: « Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż 
może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? » 

Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: « Co za my-
śli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: 
“ Odpuszczają ci się twoje grzechy ”, czy powiedzieć: 
“ Wstań i chodź? ” Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowie-



czy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów » — rzekł do 
sparaliżowanego: « Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do 
domu ». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na któ-
rym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. 

Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i 
pełni bojaźni mówili: « Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzi-
siaj ». 

Oto słowo Pańskie. 



WTOREK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 1-11 
Pasterz nosi jagnięta na piersi 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

« Pocieszcie, pocieszcie mój lud! » 
mówi wasz Bóg. 
« Przemawiajcie do serca Jeruzalem 
i wołajcie do niego, 
że czas jego służby się skończył, 
że nieprawość jego odpokutowana, 
bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób 
za wszystkie swe grzechy ». 
Głos się rozlega: 
« Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, 
wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec naszemu Bogu! 
Niech się podniosą wszystkie doliny, 
a wszystkie góry i wzgórza obniżą; 
równiną niechaj się staną urwiska, 
a strome zbocza niziną gładką. 
Wtedy się chwała Pana objawi, 
zobaczy ją wszelkie ciało, 
bo powiedziały to usta Pana ». 
Głos się odzywa: « Wołaj! » — 
I rzekłem: « Co mam wołać? » — 
« Wszelkie ciało to jakby trawa, 
a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. 
Trawa usycha, więdnie kwiat, 
gdy na nie wiatr Pana powieje. 
Prawdziwie, trawą jest naród. 



Trawa usycha, więdnie kwiat, 
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki ». 
Wstąpże na wysoką górę, 
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, 
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! 
Podnieś głos, nie bój się! 
Powiedz miastom judzkim: 
« Oto wasz Bóg! » 
Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą 
i ramię Jego dzierży władzę. 
Oto Jego nagroda z Nim idzie 
i przed Nim Jego zapłata. 
Podobnie pasterz pasie swą trzodę, 
gromadzi ją swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swej piersi, 
owce karmiące prowadzi łagodnie. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13  (R.: Iz 40, 9-10) 

Refren: Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  śpiewaj Panu, ziemio cała. 
 2 Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * 
  każdego dnia głoście Jego zbawienie. 

Refren. 

 3 Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, * 
  rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 
 10 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, * 
  będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy. 



Refren. 

 11 Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * 
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
 12 Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * 
  niech wszystkie drzewa w lasach  
  wykrzykują z radości. 

Refren. 

 13 Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * 
  który już się zbliża, by sądzić ziemię. 
  On będzie sądził świat sprawiedliwie, * 
  a ludy według swej prawdy. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Blisko jest dzień Pana, 
oto przyjdzie, aby nas zbawić. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 18, 12-14 
Bóg nie chce zguby zbłąkanych 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
« Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka 

się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A 
jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cie-
szy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, 
które się nie zabłąkały. 



Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, 
żeby zginęło jedno z tych małych ». 

Oto słowo Pańskie. 



ŚRODA 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 40, 25-31 
Bóg dodaje mocy zmęczonemu 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

« Z kimże byście mogli Mnie porównać, 
tak, żeby Mi dorównał? » — mówi Święty. 
Podnieście oczy w górę i patrzcie: 
Kto stworzył te gwiazdy? 
Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, 
wszystkie je woła po imieniu. 
Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły 
nikt się nie uchyli. 
Czemu mówisz, Jakubie, 
i ty, Izraelu, powtarzasz: 
« Zakryta jest moja droga przed Panem 
i prawo me przed Bogiem przeoczone? » 
Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? 
Pan to Bóg wieczny, 
Stwórca krańców ziemi. 
On się nie męczy ani nie nuży, 
Jego mądrość jest niezgłębiona. 
On dodaje mocy zmęczonemu 
i pomnaża siły omdlałego. 
Chłopcy się męczą i nużą, 
chwieją się słabnąc młodzieńcy; 
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły; 
biegną bez zmęczenia, 
bez znużenia idą. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10  (R.: 1a) 

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana. 

 1 Błogosław, duszo moja, Pana * 
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
 2 Błogosław, duszo moja, Pana * 
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

Refren. 

 3 On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
  i uleczy wszystkie choroby, 
 4 On twoje życie ratuje od zguby, * 
  obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Refren. 

 8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
 10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
  ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, 
błogosławieni, którzy są gotowi  
wyjść Mu na spotkanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Mt 11, 28-30 
Chrystus pokrzepia utrudzonych 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus przemówił tymi słowami: 
« Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże-

ni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na 
siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny ser-
cem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem 
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ». 

Oto słowo Pańskie. 



CZWARTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 41, 13-20 
Bóg jest odkupicielem 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Ja, twój Bóg, 
ująłem cię za prawicę 
mówiąc ci: « Nie lękaj się, 
przychodzę ci z pomocą ». 
Nie bój się, robaczku, Jakubie, 
nieboraku, o Izraelu! 
Ja cię wspomagam, mówi Pan, 
odkupiciel twój, Święty Izraela. 
Oto Ja przemieniam cię w młockarskie sanie, 
nowe, o podwójnym rzędzie zębów: 
Ty zmłócisz i wykruszysz góry, 
zmienisz pagórki w drobną sieczkę. 
Ty je przewiejesz, a wicher je porwie 
i trąba powietrzna rozmiecie. 
Ty natomiast rozradujesz się w Panu, 
chlubić się będziesz w Świętym Izraela. 
Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma! 
Ich język wysechł już z pragnienia. 
Ja, Pan, wysłucham ich, 
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. 
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach 
i źródłom wód w pośrodku nizin. 
Zamienię pustynię na pojezierze, 
a wyschniętą ziemię na wodotryski. 
Na pustyni zasadzę cedry, 
akacje, mirty i oliwki; 



rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, 
wiązy i bukszpan obok siebie. 
Ażeby widzieli i poznali, 
rozważyli i pojęli wszyscy, 
że ręka Pana to uczyniła, 
że Święty Izraela tego dokonał. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 145 (144), 1 i 9. 10-11. 12-13ab  (R.: 8) 

Refren: Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. 

 1 Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * 
  i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 
 9 Pan jest dobry dla wszystkich, * 
  a Jego miłosierdzie nad tym, co stworzył. 

Refren. 

 10 Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 
  i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
  i niech głoszą Twoją potęgę. 

Refren. 

 12 Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * 
  i wspaniałość chwały Twego królestwa. 
 13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * 
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 45, 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, 
niech jak deszcz spłynie z obłoków,  
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 11, 11-15 
Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do tłumów: 
« Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z nie-

wiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz naj-
mniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od 
czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje 
gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem 
Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przy-
jąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. 

Kto ma uszy, niechaj słucha ». 
Oto słowo Pańskie. 



PIĄTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 48, 17-19 
Gdyby Izrael zachowywał przykazania Boże,  
nie zostałby odrzucony 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, 
Święty Izraela: 
« Jam jest Pan, twój Bóg, 
pouczający cię o tym, co pożyteczne, 
kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. 
O gdybyś zważał na me przykazania, 
stałby się twój pokój jak rzeka, 
a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. 
Twoje potomstwo byłoby jak piasek, 
i jak jego ziarnka twoje latorośle. 
Nigdy by nie usunięto ani wymazano 
twego imienia sprzed mego oblicza! » 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6  (R.: por. J 8, 12) 

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą. 

1  Błogosławiony człowiek,  
  który nie idzie za radą występnych, † 
  nie wchodzi na drogę grzeszników * 
  i nie zasiada w gronie szyderców. 
2  Lecz ma w Prawie Pańskim upodobał sobie * 
  i rozmyśla nad nim dniem i nocą. 



Refren. 

 3 On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, * 
  które wydaje owoc w swoim czasie. 
  Liście jego nie więdną, * 
  a wszystko, ci czyni, jest udane. 

Refren. 

 4 Co innego grzesznicy: * 
  są jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
 6 Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, * 
  a droga występnych zaginie. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdzie Pan, Książę pokoju, 
wyjdźcie mu na spotkanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 11, 16-19 
Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela,  
nie przyjmą Chrystusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do tłumów: 
« Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do 

przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym 
rówieśnikom: “ Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; bia-
daliśmy, a wyście nie zawodzili ”. Przyszedł bowiem Jan: nie 
jadł ani nie pił, a oni mówią: “ Zły duch go opętał ”. Przyszedł 
Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: “ Oto żarłok i pijak, 



przyjaciel celników i grzeszników ”. A jednak mądrość 
usprawiedliwiona jest przez swe czyny ». 

Oto słowo Pańskie. 



SOBOTA 
 

PIERWSZE CZYTANIE Syr 48, 1-4. 9-11 
Elisz przyjdzie powtórnie 

Czytanie z Księgi proroka Syracydesa. 

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, 
a słowo jego płonęło jak pochodnia. 
On głód na nich sprowadził, 
a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. 
Słowem Pańskim zamknął niebo, 
z niego również trzy razy sprowadził ogień. 
Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda 
i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? 
Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu, 
na wozie, o koniach ognistych. 
O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, 
by uśmierzyć gniew przed pomstą, 
by zwrócić serce ojca do syna, 
i pokolenia Jakuba odnowić. 
Szczęśliwi, którzy cię widzieli, 
i ci, którzy w miłości posnęli, 
albowiem i my na pewno żyć będziemy. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19  (R.: 4) 

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. 

 2 Usłysz, Pasterzu Izraela, * 
  Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 



 3 Zbudź Twą potęgę * 
  i przyjdź nam z pomocą. 

Refren. 

 15 Powróć, Boże Zastępów, * 
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
 16 I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Refren. 

 18 Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, * 
  nad synem człowieczym,  
  którego umocniłeś w swej służbie. 
 19 Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
  daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4. 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 17, 10-13 
Eliasz już przyszedł, a nie poznali go 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: 
« Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi 

przyjść Eliasz? » On odparł: « Eliasz istotnie przyjdzie i na-
prawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a 



nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn 
Człowieczy będzie od nich cierpiał ». Wtedy uczniowie zro-
zumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. 

Oto słowo Pańskie. 



TRZECI TYDZIEŃ ADWENTU 

3 NIEDZIELA ADWENTU, ROK A 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 35, l-6a. 10 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, 
niech się raduje step i niech rozkwitnie! 
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, 
niech się rozraduje także skacząc 
i wykrzykując z uciechy. 
Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Saronu. 
Oni zobaczą chwałę Pana, 
wspaniałość naszego Boga. 
Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! 
Powiedzcie małodusznym: 
« Odwagi! Nie bójcie się! 
Oto wasz Bóg, oto pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; 
On sam przychodzi, aby was zbawić ». 
Wtedy przejrzą oczy niewidomych 
i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 
i język niemych wesoło krzyknie. 
I odkupieni przez Pana powrócą. 
Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, 
ze szczęściem wiecznym na twarzach. 



Osiągną radość i szczęście, 
ustąpi smutek i wzdychanie. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4) 

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. 

albo: Alleluja 

 7 Bóg dochowuje wierności na wieki, * 
  uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
  Chlebem karmi głodnych, * 
  wypuszcza na wolność więźniów. 

Refren. 

 8 Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
  Pan dźwiga poniżonych. 
  Pan kocha sprawiedliwych, * 
 9 Pan strzeże przybyszów. 

Refren. 

  Ochrania sierotę i wdowę, * 
  lecz występnych kieruje na bezdroża. 
 10 Pan króluje na wieki, * 
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE Jk 5, 7-10 
Przyjście Pana jest już bliskie 

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła. 

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rol-
nik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie 
deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umac-
niajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. 

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie 
popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład 
wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy 
przemawiali w imię Pańskie. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 61, 1 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Duch Pański nade mną, 
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 11, 2-11 
Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał 
swoich uczniów z zapytaniem: « Czy Ty jesteś Tym, który ma 
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? » Jezus im odpo-
wiedział: « Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co 
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę-
dowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmar-
twychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony 
jest ten, kto we Mnie nie zwątpi ». 



Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Ja-
nie: « Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą 
się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w 
miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, 
którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka 
zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 
On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wy-
słańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę po-
wiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on ». 

Oto słowo Pańskie. 



3 NIEDZIELA ADWENTU, ROK B 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 61, l-2a. 10-11 
Ogromnie się weselę w Panu 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Duch Pański nade mną, 
bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, 
by opatrywać razy serc złamanych, 
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom 
i więźniom swobodę; 
aby obwieszczać rok łaski u Pana. 
« Ogromnie się weselę w Panu, 
dusza moja raduje się w Bogu moim, 
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 
jak oblubieńca, który wkłada zawój, 
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, 
jak ogród rozplenia swe zasiewy, 
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość 
i chwalba wobec wszystkich narodów ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Łk 1, 46-48. 49-50. 53-54 (R.: por. Iz 61, l0b) 

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim. 

 46 Wielbi dusza moja Pana, * 
 47 i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 



 48 Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, * 
  oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
  wszystkie pokolenia. 

Refren. 

 49 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 
  święte jest imię Jego. 
 50 A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 
  nad tymi, co się Go boją. 

Refren. 

 53 Głodnych nasycił dobrami, * 
  a bogatych z niczym odprawił. 
 54 Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 
  pomny na swe miłosierdzie. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE 1 Tes 5, 16-24 
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła 
do Tesaloniczan. 

Bracia: 
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym 

położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie 
Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie 
lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. 
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. 

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nie-
naruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się 
na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, 
który was wzywa: On też tego dokona. 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 61, 1 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Duch Pański nade mną, 
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 1, 6-8. 19-28 
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z 
Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: « Kto ty je-
steś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: « Ja nie 
jestem Mesjaszem ». 

Zapytali go: « Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? » 
Odrzekł: « Nie jestem ». 
« Czy ty jesteś prorokiem? » 
Odparł: « Nie! » 
Powiedzieli mu więc: « Kim jesteś, abyśmy mogli dać od-

powiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? » 
Odpowiedział: « Jam głos wołającego na pustyni: Prostuj-

cie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz ». 



A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu 
pytania, mówiąc do niego: « Czemu zatem chrzcisz, skoro nie 
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? » 

Jan im tak odpowiedział: « Ja chrzczę wodą. Pośród was 
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a które-
mu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała ». 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie 
Jan udzielał chrztu. 

Oto słowo Pańskie. 



3 NIEDZIELA ADWENTU, ROK C 

PIERWSZE CZYTANIE So 3, 14-18a 
Bóg jest wśród swojego ludu 

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza. 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 
podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, 
Córo Jeruzalem! 
Pan oddalił wyroki na ciebie, 
usunął twego nieprzyjaciela: 
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, 
już nie będziesz bała się złego. 
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 
« Nie bój się, Syjonie! 
Niech nie słabną twe ręce! » 
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, 
Mocarz, który daje zbawienie. 
On uniesie się weselem nad tobą, 
odnowi swą miłość, 
wzniesie okrzyk radości, 
jak w dniu uroczystego święta. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6  (R.: 6) 

Refren: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami. 

 2 Oto Bóg jest moim zbawieniem, * 
  będę miał ufność i bać się nie będę. 
  Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, * 
  On stał się dla mnie zbawieniem. 



Refren. 

 3 Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę * 
  ze zdrojów zbawienia. 
 4 Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, † 
  dajcie poznać Jego dzieła między narodami, * 
  przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. 

Refren. 

 5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, * 
  niech to będzie wiadome po całej ziemi. 
 6 Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, * 
  bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Flp 4, 4-7 
Pan jest blisko 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Filipian. 

Bracia: 
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: ra-

dujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim 
ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, 
ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w 
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie 
strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 61, 1 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Duch Pański nade mną, 
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 3, 10-18 
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy:  
« Cóż więc mamy czynić? ». 
On im odpowiadał: « Kto ma dwie suknie, niech jedną da 

temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni ». 
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali 

go: « Nauczycielu, co mamy czynić? ». 
On im odpowiadał: « Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 

ile wam wyznaczono ». 
Pytali go też i żołnierze: « A my, co mamy czynić? » 
On im odpowiadał: « Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo 

nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie ». 
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli do-

mysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak 
przemówił do wszystkich: « Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świę-
tym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swe-
go omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w 
ogniu nieugaszonym ». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą 
nowinę. 

Oto słowo Pańskie. 



W dniach od 17 do 24 grudnia czyta się perykopy wyznaczone na te 
dni, umieszczone na stronach 133 do 159, opuszczając perykopy wy-
znaczone na poszczególne dni trzeciego tygodnia adwentu. 

PONIEDZIAŁEK 

PIERWSZE CZYTANIE Lb 24, 2-7. 15-17a 
Wschodzi Gwiazda z Jakuba 

Czytanie z Księgi Liczb. 

Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego 
obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i za-
czął głosić proroctwo swoje, mówiąc: 
« Wyrocznia Balaama, syna Beora; 
wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; 
wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, 
który ogląda widzenie Wszechmocnego, 
który pada, a oczy mu się otwierają. 
Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, 
mieszkania twoje, Izraelu! 
Jak szerokie doliny potoków, 
jak ogrody nad brzegiem strumieni 
lub jak aloes, który Pan sadził, 
i jak cedry nad wodami. 
Płynie woda z jego wiader, 
a zasiew jego ma wilgoć obfitą; 
król jego wiele mocniejszy niż Agag, 
królestwo jego w górę wyniesione ». 

I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: 
« Wyrocznia Balaama, syna Beora; 
wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; 
wyrocznia tego, który słyszy słowa Boża, 
który ogląda widzenie Wszechmocnego, 



a w wiedzy Najwyższego ma udział, 
który pada, a oczy mu się otwierają. 
Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, 
dostrzegam go, ale nie z bliska: 
wschodzi Gwiazda z Jakuba, 
a z Izraela podnosi się berło ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 25 (24), 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9  (R.: 4b) 

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

 4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
 5 Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,* 
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Refren. 

 6 Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, * 
  na swoją miłość, która trwa od wieków. 
 7 Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,* 
  ze względy na dobrać Twe, Panie. 

Refren. 

 8 Dobry jest Pan i prawy,* 
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
 9 Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
  pokornych uczy dróg swoich. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Ps 85 (84), 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, 
i daj nam swoje zbawienie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 21, 23-27 
Skąd pochodził chrzest Janowy 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do 
Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: « Jakim prawem 
to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? » 

Jezus im odpowiedział: « Ja też zadam wam jedno pytanie; 
jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem 
to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od lu-
dzi? » 

Oni zastanawiali się między sobą: « Jeśli powiemy: “ z 
nieba ”, to nam zarzuci: “ Dlaczego więc nie uwierzyliście 
mu? ” A jeśli powiemy: “ od ludzi ”, boimy się tłumu, bo 
wszyscy uważają Jana za proroka ». 

Odpowiedzieli więc Jezusowi: « Nie wiemy ». On również 
im odpowiedział: « Więc i Ja wam nie powiem, jakim pra-
wem to czynię ». 

Oto słowo Pańskie. 



WTOREK 

PIERWSZE CZYTANIE So 3, 1-2. 9-13 
Bóg obiecuje zbawienie pokornym 

Czytanie z Księgi Proroka Sofoniasza. 

Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu,  
co stosuje ucisk! 
Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia,  
i nie ufa Panu  
i nie przybliża się do swego Boga. 
Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste,  
aby wszyscy wzywali imienia Pana  
i służyli Mu jednomyślnie. 
Z tamtej strony rzek Etiopii  
wielbiciele moi, Córa z moimi rozproszonymi, przyniosą Mi 
dar. 
W dniu tym  
nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków,  
przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; 
usunę bowiem wtedy spośród ciebie  
pysznych samochwalców twoich  
i nie będziesz się więcej wywyższać  
na świętej mej górze. 
I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny,  
a szukać będą schronienia w imieniu Pana. 
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości  
ani mówić kłamstwa. 
I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język,  
gdy paść się będą i wylegiwać,  
a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 34 (33), 2-3. 6-7. 17-19. 23  (R.: 7a) 

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłychał. 

 2 Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
 3 Dusza moja chlubi się Panem, * 
  niech słyszą pokorni i niech się weselą. 

Refren. 

 6 Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * 
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
 7 Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 
  i uwolnił od wszelkiego ucisku. 

Refren. 

 17 Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, * 
  by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
 18 Pan słyszy wołających o pomoc * 
  i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

Refren. 

 19 Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 
  ocala upadłych na duchu. 
 23 Pan odkupi dusze sług swoich, * 
  nie zazna kary, kto się doń ucieka. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj, 
odpuść grzechy swojego ludu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 21, 28-32 
Grzesznicy uwierzyli Janowi 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
« Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Zwrócił się do pierwszego i rzekł: “ Dziecko, idź dzisiaj i pra-
cuj w winnicy! ” Ten odpowiedział: “ Idę, panie! ”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 
odparł: “ Nie chcę. ” Później jednak opamiętał się i poszedł. 
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? » Mówią Mu: « Ten 
drugi. » 

Wtedy Jezus rzekł do nich: « Zaprawdę, powiadam wam: 
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa nie-
bieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwo-
ści, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice 
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie 
opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. » 

Oto słowo Pańskie. 



ŚRODA 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25 
Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

« Ja jestem Pan, i nie ma innego.  
Ja tworzę światło i stwarzam ciemności,  
sprawiani pomyślność i stwarzam niedolę.  
Ja, Pan, czynię to wszystko. 
Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość  
i niech obłoki z deszczem ją wyleją! 
Niechajże ziemia się otworzy,  
niechaj zbawienie wyda owoc  
i razem wzejdzie sprawiedliwość.  
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą ». 
Albowiem tak mówi Pan, 
Stworzyciel nieba, sam Bóg, 
który ukształtował i wykończył ziemię, 
który ją mocno osadził, 
który nie stworzył jej bezładną, 
lecz przysposobił na mieszkanie: 
« Ja jestem Pan i nie ma innego. 
Czyż nie Ja jestem Panem, 
a nie ma innego boga prócz Mnie? 
Bóg sprawiedliwy i zbawiający  
nie istnieje poza Mną. 
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, 
wszystkie krańce świata, 
bo Ja jestem Bogiem i nikt inny! 
Przysięgam na Siebie samego, 
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, 



słowo nieodwołalne. 
Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano,  
wszelki język na Mnie przysięgać będzie,  
mówiąc: “ Jedynie u Pana  
jest sprawiedliwość i moc ”! 
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy,  
którzy się przeciw Niemu zżymali.  
W Panu uzyska swe prawo i dostąpi chwały  
całe plemię Izraela ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: Iz 45, 8) 

Refren: Sprawiedliwego spuśćcie nam niebiosa. 

 9 Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *  
  oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
 10 Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych,  
  którzy się Go boją, * 
  i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Refren. 

 11 Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *  
  ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
 12 Wierność z ziemi wyrośnie, * 
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Refren. 

 13 Pan sam obdarzy szczęściem, *  
  a nasza ziemia wyda swój owoc. 
 14 Przed Nim kroczyć będzie sprawiedliwość, *  
  a śladami Jego kroków zbawienie. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Iz 40, 9-10 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Podnieś mocno twój głos, zwiastunie dobrej nowiny,  
oto Pan Bóg przyjdzie z mocą. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 7, 18b-23 
Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i 
posłał ich do Jezusa z zapytaniem: « Czy Ty jesteś Tym, który 
ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? » Gdy ludzie ci 
zjawili się u Jezusa, rzekli: « Jan Chrzciciel przysyła nas do 
Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać? » 

W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwo-
ści i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obda-
rzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: 

« Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: 
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci do-
znają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we 
Mnie nie zwątpi ». 

Oto słowo Pańskie. 



CZWARTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 54, 1-10 
Pan Bóg dotrzyma Przymierza 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Śpiewaj z radości, niepłodna,  
któraś nie rodziła,  
wybuchnij weselem i wykrzykuj,  
któraś nie doznała bólów porodu! 
Bo liczniejsi są synowie porzuconej  
niż synowie mającej męża, mówi Pan. 
Rozszerz przestrzeń twego namiotu, 
rozciągnij płótna twego mieszkania, nie krępuj się, 
wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki! 
Bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo,  
twoje potomstwo posiądzie narody  
oraz zaludni opuszczone miasta. 
Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, 
nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. 
Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości.  
I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. 
Bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel,  
któremu na imię Pan Zastępów;  
Odkupicielem twoim Święty Izraela,  
nazywają Go Bogiem całej ziemi. 
Zaiste, jak niewiastę porzuconą 
i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. 
I jakby do porzuconej żony młodości  
mówi twój Bóg: 
« Na krótką chwilę porzuciłem ciebie,  
ale z ogromną miłością cię przygarnę. 
W przystępie gniewu ukryłem  



przed tobą na krótko swe oblicze, 
ale w miłości wieczystej  
nad tobą się ulitowałem,  
mówi Pan, twój Odkupiciel. 
Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego,  
kiedy przysiągłem, że wody Noego  
nie spadną już nigdy na ziemię; 
tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie  
ani cię gromić nie będę. 
Bo góry mogą ustąpić  
i pagórki się zachwiać, 
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie 
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju », 
mówi Pan, który ma litość nad tobą. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a) 

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. 

 2 Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *  
  i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. 
 4 Panie mój, Boże, z krainy umarłych wywiodłeś moją duszę * 
  i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. 

Refren. 

 5 Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *  
  i pamiętajcie o Jego świętości. 
 6 Gniew Jego bowiem trwa tylko chwilę, †  
  a łaska Jego przez całe życie. * 
  Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. 

Refren. 



 11 Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *  
  Panie, bądź moją pomocą. 
 12 Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *  
  Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 3, 4. 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 7, 24-30 
Jan przygotowuje drogę Chrystusowi 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłu-
mów o Janie: « Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę 
kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Czło-
wieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królew-
skich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w 
zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię 
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napi-
sano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przy-
gotował drogę. 

Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma 
większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym 
większy jest niż on ». 

I cały lud, który Go słuchał, i nawet celnicy przyznawali 
słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i 



uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, 
nie przyjmując chrztu od niego. 

Oto słowo Pańskie. 



PIĄTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 56, l-3a. 6-8 
Zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich narodów 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.  

Tak mówi Pan: 
« Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,  

bo moje zbawienie już wnet nadejdzie  
i moja sprawiedliwość ma się objawić. 
Błogosławiony człowiek, który tak czyni, 
i syn człowieczy, który się stosuje do tego: 
czuwając, by nie pogwałcić szabatu, 
i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. 

Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie 
mówi tak: “ Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego lu-
du! ” Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, aże-
by Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługa-
mi, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i 
trzymających się mocno mojego przymierza przyprowadzę na 
moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Ca-
łopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo 
dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich 
narodów ». Tak mówi Pan Bóg, który gromadzi wygnańców 
Izraela: « Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy 
już zostali zgro-madzeni ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY Ps 61 (66) 2-3, 5, 7-8 (R.: 4) 

Refren: Niech Ciebie, Boże, sławią wszystkie ludy. 

 2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *  
  niech nam ukaże pogodne oblicze. 
 3 Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
  Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Refren. 

 5 Niech się narody cieszą i weselą, †  
  że rządzisz ludami sprawiedliwie *  
  i kierujesz narodami na ziemi. 

Refren. 

 7 Ziemia wydała swój owoc; *  
  Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. 
 8 Niechaj nam Bóg błogosławi, *  
  niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszy-
scy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 5, 33-36 
Jan był lampą, co płonie i świeci 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus powiedział do Żydów: 



« Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo 
prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mó-
wię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świe-
ci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego świa-
tłem. 

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, 
które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, 
świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał ».  

Oto słowo Pańskie. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
NA DNI POWSZEDNIE ADWENTU  

aż do dnia 16 grudnia 

Poniższych tekstów można używać zamiast tekstów umieszczonych 
przed ewangeliami. 

1. Por. Ps 80(79), 1 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Panie, Boże nasz, przyjdź, aby nas uwolnić,  
okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

2. Ps 85(84), 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,  
i daj nam swoje zbawienie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

3. Iz 33, 22 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą,  
Pan naszym królem, On nas zbawi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



4. Iz 40, 9-10 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Podnieś mocno twój głos, zwiastunie dobrej nowiny,  
oto Pan Bóg przyjdzie z mocą. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

5. Iz 45, 8 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego, jak rosę, 
niech jak deszcz spłynie z obłoków, 
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

6. Iz 55, 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Szukajcie Pana, gdy można Go znaleźć,  
wzywajcie Go, gdy jest blisko. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

7. Łk 3, 4-6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;  
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



8. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj,  
odpuść winy swojemu ludowi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

9. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto nasz Pan przyjdzie z mocą  
i oświeci oczy sług swoich. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

10. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdź, Panie, i nawiedź nas w pokoju,  
abyśmy się cieszyli wobec Ciebie z czystym sercem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

11. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto przyjdzie Król, Pan ziemi  
i zdejmie z nas jarzmo niewoli. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



12. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Blisko jest dzień Pana, 
oto przyjdzie, aby nas zbawić. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

13. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdzie Pan, Książę pokoju,  
wyjdźcie Mu na spotkanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

14. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić,  
błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



CZWARTY TYDZIEŃ ADWENTU 

4 NIEDZIELA ADWENTU, ROK A 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 7, 10-14 
Panna pocznie i porodzi Syna 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: « Proś dla siebie 
o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to 
wysoko w górze ». 

Lecz Achaz odpowiedział: « Nie będę prosił i nie będę 
wystawiał Pana na próbę ». 

Wtedy rzekł Izajasz:  
« Słuchajcie więc, domu Dawidowy:  
Czyż mało wam  
naprzykrzać się ludziom,  
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?  
Dlatego Pan sam da wam znak:  
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,  
i nazwie Go imieniem Emmanuel ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 24 (23), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7c i l0b) 

Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały. 

 1 Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *  
  świat i jego mieszkańcy. 
 2 Albowiem On go na morzach osadził *  
  i utwierdził ponad rzekami. 

Refren. 



 3 Kto wstąpi na górę Pana, * 
  kto stanie w Jego świętym miejscu? 
 4 Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †  
  który nie skłonił swej duszy ku marnościom *  
  i nie przysięgał fałszywie. 

Refren. 

 5 On otrzyma błogosławieństwo od Pana *  
  i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
 6 Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *  
  którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Rz 1, 1-7 
Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. 

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, prze-
znaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem 
zapowiedział przez swoich Proroków w Pismach świętych. 
Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z 
rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez 
powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym. 

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku 
chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłu-
szeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez 
Jezusa Chrystusa. 

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych 
świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 1, 23 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,  
któremu nadadzą imię Emmanuel,  
to znaczy Bóg z nami. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 1, 18-24 
Jezus urodzi się z Maryi 
zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 

zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją pota-
jemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do sie-
bie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ». 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy “ Bóg z 
nami ”. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. 

Oto słowo Pańskie. 



4 NIEDZIELA ADWENTU, ROK B 

PIERWSZE CZYTANIE 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie 

Czytanie z Drugiej księgi Samuela. 

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan po-
skromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proro-
ka Natana: « Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka 
Boża mieszka w namiocie ». Natan powiedział do króla: 
« Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z to-
bą ». 

Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące 
słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi 
Pan: “ Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię 
z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, 
nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wy-
traciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci 
sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce moje-
mu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na 
swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni 
nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustano-
wiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 
pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, 
że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 
obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka 
twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem. 

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na 
wieki ” ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a) 

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana. 

 2 Na wieki będę sławił łaski Pana,*  
  moimi ustami będę głosił Twą wierność  
  przez wszystkie pokolenia. 
 3 Albowiem powiedziałeś: 
  « Na wieki ugruntowana jest łaska », *  
  utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. 

Refren. 

 4 « Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*  
  przysiągłem mojemu słudze Dawidowi: 
 5 Utrwalę twoje potomstwo na wieki * 
  i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».  

Refren. 

 27 On będzie wołał do Mnie: « Ty jesteś moim Ojcem,*  
  moim Bogiem, opoką mego zbawienia ». 
 28 Na wieki zachowam dla niego łaskę *  
  i trwałe będzie moje z nim przymierze.  

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Rz 16, 25-27 
Tajemnica ukryta dla dawnych wieków  
została objawiona 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Rzymian. 

Bracia: 
Temu, który ma moc utwierdzić was 
zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem 



Jezusa Chrystusa, 
zgodnie z objawioną tajemnicą, 
dla dawnych wieków ukrytą, 
teraz jednak ujawnioną, 
a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga 
wszystkim narodom obwieszczoną, 
dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, 
Bogu, który jedynie jest mądry, 
przez Jezusa Chrystusa, 
niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 1, 38 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według twego słowa. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 1, 26-38 
Maryja pocznie i porodzi Syna 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z 
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądz pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą ». 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któ-
remu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 



Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawi-
da. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego pa-
nowaniu nie będzie końca ». 

Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża? » 

Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krew-
na Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego ». 

Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej 
anioł. 

Oto słowo Pańskie. 



4 NIEDZIELA ADWENTU, ROK C 

PIERWSZE CZYTANIE Mi 5, 1-4a 
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem 

Czytanie z Księgi proroka Micheasza. 

To mówi Pan: 
A ty, Betlejem Efrata, 
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. 
Z ciebie wyjdzie Ten, 
który będzie władał w Izraelu, 
a pochodzenie Jego od początku, 
od dni wieczności. 
Przeto Pan wyda ich aż do czasu, 
kiedy porodzi, mająca porodzić. 
Wtedy reszta braci Jego powróci 
do synów Izraela. 
I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, 
przez majestat imienia Pana Boga swego. 
Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się 
aż do krańców ziemi. 
A On będzie pokojem. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 80 (79), 2ac i3b. 15-16. 18-19  (R.: por. 4) 

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. 

 2 Usłysz, Pasterzu Izraela, * 
  Ty, który zasiadasz nad cherubinami. 
 3 Wzbudź swą potęgę * 
  i przyjdź nam z pomocą. 



Refren. 

 15 Powróć, Boże Zastępów, * 
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
 16 I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * 
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 

Refren. 

 18 Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, * 
  nad synem człowieczym,  
  którego umocniłeś w swej służbie. 
 19 Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * 
  daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Hbr 10, 5-10 
Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: 
« Ofiary ani daru nie chciałeś, 
aleś Mi utworzył ciało; 
całopalenia i ofiary za grzech 
nie podobały się Tobie. 
Wtedy rzekłem: Oto idę. 
W zwoju księgi napisano o Mnie, 
abym spełniał wolę Twoją, Boże ». 

Wyżej powiedział: « Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za 
grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie », choć składa się 
je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: « Oto idę, 
abym spełniał wolę Twoją ». Usuwa jedną ofiarę, aby usta-
nowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę 
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 1, 38 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto Ja, służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według twego słowa. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 1, 39-45 
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w 
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wy-
dała ona okrzyk i powiedziała: 

« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła-
wiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mo-
jego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego po-
zdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ». 

Oto słowo Pańskie. 



DNI POWSZEDNIE ADWENTU 
OD 17 DO 24 GRUDNIA 

Następujące perykopy czyta się w dniach, na które są wyznaczone. 
Te perykopy, których nie można odczytać z powodu przypadającej w 
tym dniu niedzieli, można wykorzystać w innych dniach, zwłaszcza 
zamiast perykop wyznaczonych w danym roku na niedzielę. 

17 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 49, 2. 8-10 
Chrystus będzie pochodził z pokolenia Judy 

Czytanie z Księgi Rodzaju. 

Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: 
« Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, 
słuchajcie Izraela, ojca waszego! 
Judo, ciebie sławić będą twoi bracia, 
twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! 
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! 
Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: 
jak lew czai się, gotuje do skoku, 
do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? 
Nie zostanie odjęte berło od Judy 
ani laska pasterska spośród jego kolan, 
aż przyjdzie ten, do którego ono należy, 
i zdobędzie posłuch u narodów! » 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8. 17  (R.: por. 7) 

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 

 3 Niech góry przyniosą pokój ludowi, * 
  a wzgórza sprawiedliwość. 
 4 Otoczy opieką ubogich z ludu, * 
  będzie ratował dzieci biedaków. 

Refren. 

 7 Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość * 
  i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 
 8 Będzie panował od morza do morza, * 
  od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Refren. 

 17 Niech Jego imię trwa na wieki, * 
  jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 
  Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, * 
  niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Mądrości Najwyższego, 
która urządzasz wszystko mocno i łagodnie,  
przyjdź i naucz nas drogi roztropności. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

W dniach od 17 do 24 grudnia zamiast wiersza umieszczonego przed 
ewangelią można wybrać innych wiersz spośród podanych na stronie 
160. 

EWANGELIA Mt 1, 1-17 
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abraha-
ma. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub 
ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, 
których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron 
ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Na-
assona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a 
matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. 
Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. 

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona 
Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abia-
sza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem 
Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam 
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem 
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia 
babilońskiego. 

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Sala-
tiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; 



Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem 
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud 
ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jaku-
ba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Je-
zus, zwany Chrystusem. 

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czterna-
ście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 
czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chry-
stusa czternaście pokoleń. 

Oto słowo Pańskie. 



18 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE Jr 23, 5-8 
Mesjasz będzie potomkiem Dawida 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. 

Pan mówi: « Oto nadejdą dni, 
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Będzie panował jako król, postępując roztropnie, 
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. 
W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, 
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. 
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 
 ”Pan naszą sprawiedliwością ”. 
Dlatego oto nadejdą dni, mówi Pan, 
kiedy nie będą już mówić: “ Na życie Pana, 
który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej! ” 
lecz raczej: “ Na życie Pana, który wyprowadził 
i przywrócił pokolenie domu Izraela 
z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, 
po których ich rozproszył ”, 
tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19  (R.: por. 7) 

Refren: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 



Refren. 

 12 Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, * 
  i ubogiego, co nie ma opieki. 
 13 Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * 
  nędzarza ocali od śmierci. 

Refren. 

 18 Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, * 
  który sam czyni cuda. 
 19 Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, * 
  a Jego chwała niech wypełni ziemię. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wodzu domu Izraela, 
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,  
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 1, 18-24 
Jezus urodzi się z Maryi  
zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 

zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją pota-
jemnie. 



Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do sie-
bie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ». 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka: « Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z 
nami ». 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. 

Oto słowo Pańskie. 



19 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE Sdz 13, 2-7. 24-25a 
Anioł zapowiada narodzenie Samsona 

Czytanie z Księgi Sędziów. 

W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem 
Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pana 
ukazał się owej kobiecie mówiąc jej: « Otoś teraz niepłodna i 
nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż 
się: nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego. Oto po-
czniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, 
gdyż chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili 
urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyń-
skich ». 

Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: 
« Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby 
obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, 
skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do 
mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina 
ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten bę-
dzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej 
śmierci ». 

Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem 
Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś 
począł na niego oddziaływać. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 71 (70), 3-4a. 5-6ab. 16-17  (R.: por. 8 ab) 

Refren: Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. 

 3 Bądź dla mnie skałą schronienia * 
  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. 
 4 Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, * 
  Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 

Refren. 

 5 Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, * 
  Panie, Tobie ufam od lat młodości. 
 6 Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, * 
  od łona matki moim opiekunem. 

Refren. 

 16 Opowiem o potędze Pana, * 
  będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. 
 17 Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości * 
  i do tej chwili głoszę Twoje cuda. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Korzeniu Jessego, który stoisz jak sztandar narodów, 
przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Łk 1, 5-25 
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imie-
niem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu 
Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi 
wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich 
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, 
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunię-
ci w latach. 

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił 
służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem 
kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego 
i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w 
czasie kadzenia. 

Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stro-
nie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i 
strach padł na niego. 

Lecz anioł rzekł do niego: « Nie bój się Zachariasz! Twoja 
prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci sy-
na, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i we-
sele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bo-
wiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już 
w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu 
spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 
pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców 
nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia 
sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały ». Na to 
rzekł Zachariasz do anioła: « Po czym to poznam? Bo ja je-
stem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku ». 

Odpowiedział mu anioł: « Ja jestem Gabriel, który stoję 
przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i 



oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie bę-
dziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie 
uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie ». 

Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak 
długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł 
do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. 
On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. 

A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do 
swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawa-
ła w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: « Tak uczynił mi 
Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w 
oczach ludzi ». 

Oto słowo Pańskie. 



20 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 7, 10-14 
Panna pocznie i porodzi Syna 

Czytanie z Księgi Liczb. 

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: « Proś dla siebie 
o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to 
wysoko w górze ». Lecz Achaz odpowiedział: « Nie będę pro-
sił i nie będę wystawiał Pana na próbę ». 

Wtedy rzekł Izajasz: 
« Słuchajcie więc, domu Dawidowy: 
Czyż mało wam 
naprzykrzać się ludziom, 
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? 
Dlatego Pan sam da wam znak: 
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, 
i nazwie Go imieniem Emmanuel ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6  (R.: por. 7c i 10b) 

Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały. 

 1 Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, * 
  świat i jego mieszkańcy. 
 2 Albowiem On go na morzach osadził * 
  i utwierdził ponad rzekami. 

Refren. 

 3 Kto wstąpi na górę Pana, * 
  kto stanie w Jego świętym miejscu? 



 4 Człowiek rąk nieskalanych i o czystego serca, * 
  który nie skłonił swej duszy ku marnościom. 

Refren. 

 5 On otrzyma błogosławieństwo od Pana * 
  i zapłatę od Boga, swego Zbawcy. 
 6 Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, * 
  którzy szukają oblicza Boga Jakuba. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Kluczu Dawida,  
który otwierasz bramy wiecznego królestwa, 
przyjdź i wyprowadź z więzienia  
jeńca siedzącego w ciemnościach. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 1, 26-38 
Maryja pocznie i porodzi Syna 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z 
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą ». 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któ-



remu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 
panowaniu nie będzie końca ». 

Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża? » 

Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i 
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krew-
na Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego ». 

Na to rzekła Maryja: « Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi 
się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej 
anioł. 

Oto słowo Pańskie. 



21 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE Pnp 2, 8-14 
Nadchodzi umiłowany 

Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami. 

Cicho! Ukochany mój! 
Oto on! Oto nadchodzi! 
Biegnie przez góry, 
skacze po pagórkach. 
Umiłowany mój podobny do gazeli, 
do młodego jelenia. 
Oto stoi za naszym murem, 
patrzy przez okno, 
zagląda przez kraty. 
Miły mój odzywa się 
i mówi do mnie: 
« Powstań, przyjaciółko moja, 
piękna moja, i pójdź! 
Bo oto minęła już zima, 
deszcz ustał i przeszedł. 
Na ziemi widać już kwiaty, 
nadszedł czas przycinania winnic, 
i głos synogarlicy już słychać 
w naszej krainie. 
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców 
i winne krzewy kwitnące już pachną. 
Powstań, przyjaciółko moja, 
piękna moja, i pójdź! 
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, 
w szczelinach przepaści, 



ukaż mi swą twarz, 
daj mi usłyszeć swój głos! 
Bo słodki jest głos twój 
i twarz pełna wdzięku ». 

Oto słowo Boże. 

albo do wyboru 

PIERWSZE CZYTANIE So 3, 14-18a 
Bóg jest wśród swojego ludu 

Czytanie z Księgi Sofoniasza. 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska, 
podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, 
Córo Jeruzalem! 
Pan oddalił wyroki na ciebie, 
usunął twego nieprzyjaciela: 
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, 
już nie będziesz bała się złego. 
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 
« Nie bój się, Syjonie! 
Niech nie słabną twe ręce! » 
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, 
Mocarz, który daje zbawienie. 
On uniesie się weselem nad tobą, 
odnowi swą miłość, 
wzniesie okrzyk radości, 
jak w dniu uroczystego święta. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21 (R.: por. 1a i 3a) 

Refren: Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy. 

 2 Sławcie Pana na cytrze, * 
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. 
 3 Śpiewajcie Mu pieśń nową, * 
  pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie. 

Refren. 

 11 Zamiary Pana trwają na wieki, * 
  zamysły Jego serca przez pokolenia. 
 12 Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, * 
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

Refren. 

 20 Dusza nasza oczekuje Pana, * 
  On jest naszą pomocą i tarczą. 
 21 Raduje się w Nim nasze serce, * 
  ufamy Jego świętemu imieniu. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Emmanuelu, nasz Królu i prawodawco, 
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Łk 1, 39-45 
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w 
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wy-
dała ona okrzyk i powiedziała: 

« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła-
wiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mo-
jego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego po-
zdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości 
dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwie-
rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ». 

Oto słowo Pańskie. 



22 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE 1 Sm 1, 24-28 
Anna dziękuje za narodzenie Samuela 

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela. 

Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą 
w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mą-
ki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. 
Chłopiec był jeszcze mały. 

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powie-
działa ona wówczas: « Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To 
ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się 
do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, 
którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszyst-
kie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Pa-
nu. » 

I oddali tam pokłon Panu. 
Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd  (R.: por. 1a) 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu. 

 1 Raduje się me serce w Panu, * 
  moc moja ku Panu się wznosi. 
  Rozwarły się me usta na wrogów moich, * 
  gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. 

Refren. 

 4 Łuki siłaczy się łamią, * 
  słabi przepasują się mocą, 



 5 Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, * 
  niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. 

Refren. 

 6 To Pan daje śmierć i życie, * 
  w grób wtrąca i zeń wywodzi. 
 7 Pan uboży i wzbogaca, * 
  poniża i wywyższa. 

Refren. 

 8 Z pyłu podnosi biedaka, * 
  z barłogu dźwiga nędzarza, 
  By go wśród książąt posadzić, * 
  by dać mu stolicę chwały. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, 
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 1, 46-56 
Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W owym czasie Maryja rzekła: 
« Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. 
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, 
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 



wszystkie pokolenia. 
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, 
święte jest imię Jego. 
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia 
nad tymi, co się Go boją. 
Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych. 
Głodnych nasycił dobrami, 
a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na swe miłosierdzie. 
Jak obiecał naszym ojcom, 
Abrahamowi i jego potomstwa na wieki. » 

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem 
wróciła do domu. 

Oto słowo Pańskie. 



23 GRUDNIA 

PIERWSZE CZYTANIE Ml 3, 1-4; 4, 5-6 
Eliasz poprzedzi przyjście Pana 

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza. 

To mówi Pan Bóg: 
« Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę 

przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, 
którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragnie-
cie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa 
dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem 
On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, 
jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów 
Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą skła-
dać dla Pana ofiary sprawiedliwie. Wtedy będzie miła dla Pa-
na ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożyt-
nych. 

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia 
Pana, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku sy-
nom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł nie po-
raził ziemi przekleństwem ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14  (R.: Łk 21, 28) 

Refren: Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. 

 4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
 5 Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, * 
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 



Refren. 

 8 Dobry jest Pan i prawy, * 
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
 9 Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
  pokornych uczy dróg swoich. 

Refren. 

 10 Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * 
  dla strzegących Jego praw i przymierza. 
 14 Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, * 
  i objawia im swoje przymierze. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, 
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 1, 57-66 
Narodzenie Jana Chrzciciela 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. 
Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie 
miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu 
dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpo-
wiedziała: « Nie, lecz ma otrzymać imię Jan ». 

Odrzekli jej: « Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by no-
sił to imię ». 



Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał na-
zwać. On zażądał tabliczki i napisał: « Jan będzie mu na 
imię ». I wszyscy się dziwili. 

A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwią-
zał, i mówił wielbiąc Boga. 

I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej 
krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. 
A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i py-
tali: « Kimże będzie to dziecię? ». Bo istotnie ręka Pańska by-
ła z nim. 

Oto słowo Pańskie. 



24 GRUDNIA 
Na Mszy rannej 

PIERWSZE CZYTANIE 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 
Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie 

Czytanie z Drugiej księgi Samuela. 

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan po-
skromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proro-
ka Natana: « Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka 
Boża mieszka w namiocie ». Natan powiedział do króla: 
« Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z to-
bą ». 

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 
słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi 
Pan: “ Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię 
z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, 
nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wy-
traciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci 
sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce moje-
mu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na 
swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni 
nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustano-
wiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię 
pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, 
że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 
obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka 
twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 
królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. 

Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na 
wieki ” ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29  (R.: por. 2a) 

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana. 

 2 Na wieki będę sławił łaski Pana, * 
  moimi ustami będę głosił Twą wierność  
  przez wszystkie pokolenia. 
 3 Albowiem powiedziałeś: † 
  « Na wieki ugruntowana jest łaska », * 
  utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. 

Refren. 

 4 « Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, * 
  przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: 
 5 Utrwalę twoje potomstwo na wieki * 
  i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ». 

Refren. 

 27 On będzie wołał do Mnie: « Ty jesteś moim Ojcem, * 
  moim Bogiem, opoką mego zbawienia ». 
 29 Na wieki zachowam dla niego łaskę, * 
  i trwałe będzie moje z nim przymierze. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wschodzie,  
blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, 
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach  
i mroku śmierci. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Łk 1, 67-79 
Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świę-
tym i prorokował, mówiąc: 
« Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
bo lud swój nawiedził i wyzwolił, 
i wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi, Dawida: 
jak zapowiedział od dawna 
przez usta swych świętych proroków; 
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; 
że naszym ojcom okaże miłosierdzie 
i wspomni na swe święte przymierze, 
na przysięgę, którą złożył 
ojcu naszemu, Abrahamowi. 
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani 
służyć Mu będziemy bez lęku, 
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, 
po wszystkie dni nasze. 
A i ty, dziecię, zwać się będziesz 
prorokiem Najwyższego, 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; 
Jego ludowi dasz poznać zbawienie, 
przez odpuszczenie mu grzechów, 
dzięki litości serdecznej naszego Boga, 
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, 
by światłem stać się dla tych, 
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, 
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju ». 

Oto słowo Pańskie. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
NA DNI POWSZEDNIE ADWENTU  

od 17 do 24 grudnia 

Poniższych tekstów można używać zamiast tekstów umieszczonych 
przed ewangeliami. 

1. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Mądrości Najwyższego, 
która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, 
przyjdź i naucz nas drogi roztropności. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

2. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wodzu domu Izraela, 
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi, 
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

3. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów, 
przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



4. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Kluczu Dawida, 
który otwierasz bramy wiecznego królestwa, 
przyjdź i wyprowadź z więzienia 
jeńca siedzącego w ciemnościach. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

5. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wschodzie, 
blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, 
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach 
i mroku śmierci. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

6. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, 
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

7. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Emmanuelu, nasz Królu i prawodawco, 
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



OKRES  
NARODZENIA PAŃSKIEGO 



25 grudnia 

NARODZENIE PAŃSKIE 

Wieczorna Msza wigilijna 

Podane niżej perykopy czyta się we Mszy odprawianej wieczorem 
dnia 24 grudnia przed I Nieszporami Narodzenia Pańskiego albo po 
nich. 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 62, 1-5 
Bóg miłuje swój naród i ześle Odkupiciela 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, 
przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, 
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza 
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość 
i chwałę twoją wszyscy królowie. 
I nazwą cię nowym imieniem, 
które usta Pana oznaczą. 
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, 
królewskim diademem w dłoni twego Boga. 
Nie będą więcej mówić o tobie “ Porzucona ”, 
o krainie twej już nie powiedzą “ Spustoszona ”. 
Raczej cię nazwą 
“ Moje w niej upodobanie ”, 
a krainę twoją “ Poślubiona ”. 
Albowiem spodobałaś się Panu 
i twoja kraina otrzyma męża. 
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, 



tak twój Budowniczy ciebie poślubi, 
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, 
tak Bóg twój tobą się rozraduje. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 89 (88), 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a) 

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana. 

 4 « Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, * 
  przysiągłem mojemu słudze Dawidowi: 
 5 Utrwalę twoje potomstwo na wieki * 
  i tron twój na wszystkie pokolenia ». 

Refren. 

 16 Błogosławiony lud, który umie się cieszyć * 
  i chodzi, Panie, w blasku Twej obecności. 
 17 Cieszą się zawsze Twym imieniem, * 
  wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. 

Refren. 

 27 On będzie wołał do Mnie: « Ty jesteś moim Ojcem, * 
  moim Bogiem, opoką mego zbawienia ». 
 29 Na wieki zachowam dla niego łaskę * 
  i trwałe będzie moje z nim przymierze. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE Dz 13, 16-17. 22-25 
Świadectwo świętego Pawła o Chrystusie 

Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. 

Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, wstał w sy-
nagodze i skinąwszy ręką, przemówił:  

« Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! Bóg 
tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud 
na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej moc-
nym ramieniem. 

Następnie powołał na ich króla Dawida, o którym też dał 
świadectwo w słowach: “ Znalazłem Dawida, syna Jessego, 
człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją 
wolę ”. 

Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowa-
dził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem 
Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A 
pod koniec swojej działalności Jan mówił: “ Ja nie jestem 
tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu 
nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ” ». 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemi 
i Zbawiciel świata będzie panował nad nami. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA DŁUŻSZA  Mt 1, 1-25 
  KRÓTSZA  Mt 1, 18-25 
Rodowód Jezusa Chrystusa 
i zapowiedź Jego narodzenia 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abraha-
ma. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub 
ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, 
których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron 
ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Na-
assona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a 
matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. 
Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. 

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona 
Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abia-
sza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem 
Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam 
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem 
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; 
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia 
babilońskiego. 

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Sala-
tiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; 
Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem 
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud 
ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jaku-
ba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Je-
zus, zwany Chrystusem. 

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czterna-
ście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 
czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chry-
stusa czternaście pokoleń. 



Początek krótszej perykopy 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim 

zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją pota-
jemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do sie-
bie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ». 

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez proroka: « Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy “ Bóg z 
nami ” ». 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił 
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał 
się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. 

Oto słowo Pańskie. 

Msza w nocy 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 9, 1-3. 5-6 
Syn został nam dany 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Naród kroczący w ciemnościach 
ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków 
zabłysło światło. 
Pomnożyłeś radość, 
zwiększyłeś wesele. 



Rozradowali się przed Tobą, 
jak się radują we żniwa, 
jak się weselą 
przy podziale łupu. 
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo 
i drążek na jego ramieniu, 
pręt jego ciemięzcy 
jak w dniu porażki Madianitów. 
Albowiem Dziecię nam się narodziło, 
Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła władza. 
Nazwano Go imieniem: 
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 
Wielkie będzie Jego panowanie 
w pokoju bez granic 
na tronie Dawida 
i nad Jego królestwem, 
które On utwierdzi i umocni 
prawem i sprawiedliwością, 
odtąd i na wieki. 
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 96 (95), 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13  (R.: por. Iż 11) 

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  śpiewajcie Panu, ziemio cała. 
 2 Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * 
  każdego dnia głoście Jego zbawienie. 

Refren. 



 3 Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, * 
  rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 
 10 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, * 
  będzie sprawiedliwie sądził ludy. 

Refren. 

 11 Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * 
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
 12 Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * 
  niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. 

Refren. 

 13 Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * 
  który już się zbliża, by sądzić ziemię. 
  On będzie sądził świat sprawiedliwie, * 
  a ludy według prawdy. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Tt 2, 11-14 
Ukazała się łaska Boga,  
która niesie zbawienie wszystkim ludziom 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim 
ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i 
żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na 
tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia 
się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas 
od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na 
własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 2, 10-11 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Oto zwiastuję wam radość wielką, 
dziś narodził się wam Zbawiciel,  
którym jest Jezus Chrystus. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 2, 1-14 
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierw-
szy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. 

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pocho-
dził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną 
sobie Maryją, która była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiąza-
nia. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pie-
luszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 
gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo 
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: « Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem ca-
łego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawi-
ciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: 
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żło-
bie ». 



I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów nie-
bieskich, które wielbiły Boga słowami: 

« Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma upodobanie ». 
Oto słowo Pańskie. 

W Mszach, które odprawia się w dzień Narodzenia Pańskiego, używa 
się formularzy tutaj podanych. Zależnie od potrzeb zgromadzenia 
celebrans może wybrać czytania jednej z trzech Mszy. 

Msza o świcie 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 62, 11-12 
Przyszedł Zbawiciel 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Oto co Pan obwieszcza 
wszystkim krańcom ziemi: 
Mówcie do Córy Syjońskiej: 
« Oto twój Zbawca przychodzi. 
Oto Jego nagroda z Nim idzie 
i zapłata Jego przed Nim. 
Nazywać ich będą “ Ludem Świętym ”, 
odkupionymi przez Pana. 
A tobie dadzą miano: “ Poszukiwane ”, 
“ Miasto nie opuszczone ” ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12 

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził. 

 1 Pan króluje, wesel się ziemio, * 
  radujcie się liczne wyspy! 
 6 Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, * 
  a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. 

Refren. 

 11 Światło wschodzi dla sprawiedliwego * 
  i radość dla ludzi prawego serca. 
 12 Radujcie się w Panu sprawiedliwi * 
  i sławcie Jego święte imię. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Tt 3, 4-7 
Bóg zbawił nas z miłosierdzia 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Bo-
ga, do ludzi, nie ze dla uczynków sprawiedliwych, jakie 
zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez ob-
mycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. 

Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawicie-
la naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w 
nadziei dziedzicami życia wiecznego. 

Oto słowo Boże. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 2, 14 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 2, 15-20 
Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili 
nawzajem do siebie: « Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co 
się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił ». 

Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i 
Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o 
tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pa-
sterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa-
ła je w swoim sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 

Oto słowo Pańskie. 

Msza w dzień 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 52, 7-10 
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

O jak są pełne wdzięku na górach 
nogi zwiastuna radosnej nowiny, 



który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, 
który obwieszcza zbawienie, 
który mówi do Syjonu: 
« Twój Bóg zaczął królować ». 
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, 
razem wznoszą okrzyki radosne, 
bo oglądają na własne oczy 
powrót Pana na Syjon. 
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, 
wszystkie ruiny Jeruzalem! 
Bo Pan pocieszył swój lud, 
odkupił Jeruzalem. 
Pan obnażył już swe ramię święte 
na oczach wszystkich narodów; 
i wszystkie krańce ziemi zobaczą 
zbawienie naszego Boga. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6  (R.: 3c) 

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  albowiem uczynił cuda. 
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
  i święte ramię Jego. 

Refren. 

 2 Pan okazał swoje zbawienie, * 
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 
 3 Wspomniał na dobroć i wierność swoją * 
  dla domu Izraela. 

Refren. 



  Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
  zbawienie Boga naszego. 
 4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
  cieszcie się, weselcie, i grajcie. 

Refren. 

 5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
 6 Przy trąbach i przy dźwięku rogu, * 
  na oczach Pana i Króla się radujcie. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Hbr 1, 1-6 
Bóg przemówił do nas przez Syna 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem 
Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a do-
konawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Ma-
jestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od anio-
łów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię. 

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: 
« Ty jesteś moim Synem, 
Jam Cię dziś zrodził? »  

I znowu: 
« Ja będę Mu Ojcem, 
a On będzie mi synem ». 



Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, 
powie: 

« Niech Mu oddają pokłon 
wszyscy aniołowie Boży ». 
Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zajaśniał nam dzień święty,  
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA DŁUŻSZA J 1, 1-18 
Słowo stało się ciałem 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 



aby zaświadczyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
« Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie ». 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Pod-
czas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i praw-
da przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie wi-
dział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim 
pouczył. 

Oto słowo Pańskie. 



EWANGELIA KRÓTSZA J 1, 1-5. 9-14 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 

Oto słowo Pańskie. 



Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego 

ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

PIERWSZE CZYTANIE Syr 3, 2-6. 12-14 
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców 

Czytanie z Księgi Syracydesa. 

Pan uczcił ojca przez dzieci, 
a prawa matki nad synami utwierdził. 
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, 
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. 
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, 
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. 
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. 
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 
nie zasmucaj go w jego życiu. 
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, 
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, 
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5  (R.: por. 1a) 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

 1 Błogosławiony każdy, kto boi się Pana, * 
  kto chodzi Jego drogami. 
 2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, * 
  szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Refren. 



 3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny * 
  we wnętrzu twojego domu. 
  Synowie twoi jak sadzonki oliwki * 
  dokoła twojego stołu. 

Refren. 

 4 Oto takie błogosławieństwo dla męża, * 
  który boi się Pana. 
 5 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, * 
  oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 12-21 
Chrześcijańskie zasady życia domowego 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Kolosan. 

Bracia: 
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w 

serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby 
miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, 
tak i wy. 

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią 
doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chry-
stusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. 
I bądźcie wdzięczni. 

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym 
bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie 
samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod 
wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszyst-
ko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyń-



cie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. 
Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mę-

żowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, 
bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w 
Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie tra-
ciły ducha. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Kol 3, 15a. 16a 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, 
słowo Chrystusa niech w was przebywa  
z całym swym bogactwem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA W ROKU A Mt 2, 13-15. 19-23 
Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józe-
fowi we śnie i rzekł: « Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i 
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod bę-
dzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić ». On wstał, wziął w 
nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał 
aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez proroka: « Z Egiptu wezwałem Syna me-
go ». 

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się 
anioł Pański we śnie i rzekł: « Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali 
na życie Dziecięcia ». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego 
Matkę i wrócił do ziemi Izraela. 



Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miej-
sce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we 
śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwa-
nego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Pro-
roków: « Nazwany będzie Nazarejczykiem ». 

Oto słowo Pańskie. 

EWANGELIA W ROKU B, DŁUŻSZA Łk 2, 22-40 
Dziecię rosło napełniając się mądrością 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojże-
szowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pań-
skim: « Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie po-
święcone Panu ». Mieli również złożyć w ofierze parę syno-
garlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a 
Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, 
że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za na-
tchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice 
wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwycza-
ju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 

« Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela ». 
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówio-

no. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 
« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 



w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją 
duszę miecz prze niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wie-
lu. 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z poko-
lenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świą-
tynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o 
Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskie go, wró-
cili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Oto słowo Pańskie. 

EWANGELIA W ROKU B, KRÓTSZA Łk 2, 22. 39-40 
Dziecię rosło napełniając się mądrością 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojże-
szowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go 
przedstawić Panu. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskie go, wró-
cili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Oto słowo Pańskie. 

EWANGELIA W ROKU C Łk 2, 41-52 
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 



Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 
Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzi-
ce. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli 
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zada-
wał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do 
Niego: « Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z 
bólem serca szukaliśmy Ciebie ». 

Lecz On Im odpowiedział: « Czemuście Mnie szukali? 
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy 
do mego Ojca? » 

Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. 
Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im pod-

dany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnie-
nia w swym sercu. 

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u 
Boga i u ludzi. 

Oto słowo Pańskie. 



29 grudnia 
PIĄTY DZIEŃ  

W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 2, 3-11 
Kto miłuje brata, trwa w światłości 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Po tym zaś poznajemy, że znamy Jezusa, 
jeżeli zachowujemy Jego przykazania. 
Kto mówi: « Znam Go », 
a nie zachowuje Jego przykazań, 
ten jest kłamcą 
i nie ma w nim prawdy. 
Kto zaś zachowuje Jego naukę, 
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 
Po tym właśnie poznajemy, 
że jesteśmy w Nim. 
Kto twierdzi, że w Nim trwa, 
powinien również sam postępować tak, 
jak On postępował. 
Umiłowani, 
nie piszę do was o nowym przykazaniu, 
ale o przykazaniu istniejącym od dawna, 
które mieliście od samego początku; 
tym dawnym przykazaniem 
jest nauka, którąście słyszeli. 
A jednak piszę wam 
o nowym przykazaniu, 
które prawdziwe jest w Nim i w was, 
ponieważ ciemności ustępują, 



a świeci już prawdziwa światłość. 
Kto twierdzi, że żyje w światłości, 
a nienawidzi brata swego, 
dotąd jeszcze jest w ciemności. 
Kto miłuje swego brata, 
ten trwa w światłości 
i nie może się potknąć. 
Kto zaś swojego brata nienawidzi, 
żyje w ciemności 
i działa w ciemności, 
i nie wie, dokąd dąży, 
ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 5b-6  (R.: 11a) 

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, † 
  śpiewaj Panu ziemio cała, * 
 2 śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. 

Refren. 

  Każdego dnia głoście Jego zbawienie, † 
 3 głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, * 
  rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. 

Refren. 

 5 Pan uczynił niebiosa, † 
 6 Przed Nim kroczą majestat i piękno, * 
  potęga i blask w Jego przybytku. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 2, 32 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Światło na oświecenie pogan 
i chwała ludu Twego, Izraela 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

W dni powszednie przed Objawieniem Pańskim zamiast wiersza 
umieszczonego przed ewangelią można wybrać inny spośród poda-
nych na str. 218. 

EWANGELIA Łk 2, 22-35 
Chrystus jest światłem na oświecenie pogan 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojże-
szowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Pa-
nu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: « Każde 
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu ». 
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa 
młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izra-
ela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty ob-
jawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i 
mówił: 
« Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 



światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela ». 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówio-
no. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 
« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją 
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wie-
lu ». 

Oto słowo Pańskie. 



30 grudnia 
SZÓSTY DZIEŃ  

W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 2, 12-17 
Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Piszę do was, dzieci, 
że dostępujecie odpuszczenia grzechów 
względu na Jego imię. 
Piszę do was, ojcowie, 
że poznaliście Tego, który jest od początku. 
Piszę do was, młodzi, 
że zwyciężyliście Złego. 
Napisałem do was, dzieci, 
że znacie Ojca, 
napisałem do was, ojcowie, 
że poznaliście Tego, który jest od początku, 
napisałem do was, młodzi, 
że jesteście mocni 
i że nauka Boża trwa w was, 
i zwyciężyliście Złego. 
Nie miłujcie świata 
ani tego, co jest na świecie. 
Jeśli kto miłuje świat, 
nie ma w nim miłości Ojca. 
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: 
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu 
i pycha tego życia 



nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 
Świat zaś przemija, 
a z nim jego pożądliwość; 
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 96 (95), 7-8a. 8b-9. 10  (R.: 11a) 

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują. 

 7 Oddajcie Panu, rodziny narodów, † 
  oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę, * 
 8 oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. 

Refren. 

  Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce, † 
 9 uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, * 
  zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 

Refren. 

 10 Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, † 
  On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, * 
  będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,  
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



W dni powszednie przed Objawieniem Pańskim zamiast wiersza 
umieszczonego przed ewangelią można wybrać inny spośród poda-
nych na str. 218. 

EWANGELIA Łk 2, 36-40 
Anna mówiła o Jezusie wszystkim,  
którzy oczekiwali Mesjasza 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była 
tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 
podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z 
mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwar-
ty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w 
postach i modlitwach dniem i nocą. 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła 
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wró-
cili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Oto słowo Pańskie. 



31 grudnia 
SIÓDMY DZIEŃ  

W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 2, 18-21 
Mamy namaszczenie od Boga i znamy prawdę 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Dzieci, jest już ostatnia godzina, 
i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, 
bo oto teraz właśnie 
pojawiło się wielu antychrystów; 
stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. 
Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; 
bo gdyby byli naszego ducha, 
pozostaliby z nami; 
a to stało się po to, aby wyszło na jaw, 
że nie wszyscy są naszego ducha. 
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego 
i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. 
Ja wam nie pisałem, 
jakobyście nie znali prawdy, 
lecz że ją znacie 
i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 96 (95), 1-2. 11-12. 13  (R.: 11a) 

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  śpiewajcie Panu, ziemio cała. 



 2 Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, * 
  każdego dnia głoście Jego zbawienie. 

Refren. 

 11 Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, * 
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. 
 12 Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, * 
  niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. 

Refren. 

 13 Przed obliczem Pana, który już się zbliża, * 
  który już się zbliża, by osądzić ziemię. 
  On będzie sądził świat sprawiedliwie, * 
  a ludy według swej prawdy. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 1, 14. 12 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,  
aby się stali dziećmi Bożymi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 1, 1-18 
Słowo stało się ciałem 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 



Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 



chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
« Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie ». 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Pod-
czas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i praw-
da przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie wi-
dział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim po-
uczył. 

Oto słowo Pańskie. 



1 stycznia 
UROCZYSTOŚĆ 

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
Oktawa Narodzenia Pańskiego 

PIERWSZE CZYTANIE Lb 6, 22-27 
Błogosławieństwo Boże 

Czytanie z Księgi Liczb. 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 
« Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogo-

sławić synom Izraela. Powiecie im: 
 ”Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpro-

mieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy poko-
jem ”. 

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja 
im będę błogosławił ». 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8  (R.: 2a) 

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi. 

 2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; * 
  niech nam ukaże pogodne oblicze. 
 3 Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
  Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. 

Refren. 



 5 Niech się narody cieszą i weselą, † 
  że rządzisz ludami sprawiedliwie, * 
  i kierujesz narodami na ziemi. 
 6 Niechaj nam Bóg błogosławi, * 
  niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Ga 4, 4-7 
Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. 

Bracia: 
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zro-

dzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przy-
brane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg 
wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: « Ab-
ba, Ojcze ». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. 
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Hbr 1, 1-2 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg  
do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach  
przemówił do nas przez Syna. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Łk 2, 16-21 
Nadano Mu imię Jezus 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Mary-
ję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opo-
wiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. 

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pa-
sterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa-
ła je w swoim sercu. 

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, na-
dano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się po-
częło w łonie Matki. 

Oto słowo Pańskie. 



2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie 

Czytanie z Księgi Syracydesa. 

Mądrość wychwala sama siebie, 
chlubi się pośród swego ludu. 
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego 
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. 
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, 
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie 
i rzekł: « W Jakubie rozbij namiot 
i w Izraelu obejmij dziedzictwo! » 
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył 
i już nigdy istnieć nie przestanę. 
W świętym Przybytku, w Jego obecności, 
zaczęłam pełnić świętą służbę 
i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, 
w Jeruzalem jest moja władza. 
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, 
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20  (R.: J 1, 14) 

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało. 

albo: Alleluja 

 12 Chwal, Jerozolimo, Pana, * 
  wysławiaj twego Boga, Syjonie. 



 13 Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
  i błogosławi synom twoim w tobie. 

Refren. 

 14 Zapewnia pokój twoim granicom * 
  i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
 15 Śle swe polecenia na krańce ziemi * 
  i szybko mknie Jego słowo. 

Refren. 

 19 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
  Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
 20 Nie uczynił tego dla innych narodów. * 
  Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Ef 1, 3-6. 15-18 
Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  
do Efezjan. 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który napełnił nas 
wszelkim błogosławieństwem duchowym 
na wyżynach niebieskich w Chrystusie. 
W Nim bowiem wybrał nas 
przez 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, 
ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o 
miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję 
dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Pro-
szę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 
chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym 
poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca 
tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, 
czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 1 Tm 3, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Chrystus został ogłoszony narodom, 
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA DŁUŻSZA J 1,1-18 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 



a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, 
Jan mu było na imię. 
Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o Światłości, 
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, 
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało miedzy nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: 
« Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie ». 
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Pod-



czas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i praw-
da przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie wi-
dział, Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim po-
uczył. 

Oto słowo Pańskie. 

EWANGELIA KRÓTSZA J 1, 1-5. 9-14 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. 
W Nim było życie, 
a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. 
Była Światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, 
a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego, 
którzy ani z krwi, 



ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, 
ale z Boga się narodzili. 
Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało miedzy nami. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 

Oto słowo Pańskie. 



2 STYCZNIA 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 2, 22-28 
Jezus jest Mesjaszem 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, 
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? 
Ten właśnie jest Antychrystem, 
który nie uznaje Ojca i Syna. 
Każdy, kto nie uznaje Syna, 
nie ma też i Ojca, 
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. 
Wy zaś zachowujecie w sobie to, 
co słyszeliście od początku. 
Jeżeli będzie trwało w was to, 
co słyszeliście od początku, 
to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. 
A obietnicą tą, daną przez Niego samego, 
jest życie wieczne. 
To wszystko napisałem wam o tych, 
którzy wprowadzają was w błąd. 
Co do was, to namaszczenie, 
które otrzymaliście od Niego, trwa w was 
i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, 
ponieważ Jego namaszczenie 
poucza was o wszystkim. 
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. 
Toteż trwajcie w nim tak, 
jak was nauczył. 
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, 
abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność 
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4  (R.: por. 3c) 

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  albowiem uczynił cuda. 
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
  i święte ramię Jego. 

Refren. 

 2 Pan okazał swoje zbawienie, * 
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 
 3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
  dla domu Izraela. 

Refren. 

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
  zbawienie Boga naszego. 
 4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
  cieszcie się i weselcie, i grajcie. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Hbr 1, 1-2 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg  
do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach  
przemówił do nas przez Syna. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA J 1, 19-28 
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z 
Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: « Kto ty je-
steś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: « Ja nie 
jestem Mesjaszem ». 

Zapytali go: « Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? » 
Odrzekł: « Nie jestem ». 
« Czy ty jesteś prorokiem? » 
Odparł: « Nie! » 
Powiedzieli mu więc: « Kim jesteś, abyśmy mogli dać od-

powiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? » 
Odpowiedział: « Jam głos wołającego na pustyni: Prostuj-

cie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz ». 
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu 

pytania, mówiąc do niego: « Czemu zatem chrzcisz, skoro nie 
jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? » 

Jan im tak odpowiedział: « Ja chrzczę wodą. Pośród was 
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a które-
mu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała ». 

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie 
Jan udzielał chrztu. 

Oto słowo Pańskie. 

W krajach, w których Objawienie Pańskie obchodzi się w niedzielę 
przypadającą między 2 a 8 stycznia, po Objawieniu Pańskim czyta 
się perykopy przewidziane na dni od 7 do 12 stycznia, str. 226-248. 



3 STYCZNIA 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 2, 29 - 3, 6 
Chrystus objawił się po to, aby zgładzić grzechy 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, 
to uznajcie również, 
że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, 
pochodzi od Niego. 
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: 
i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
Świat zaś dlatego nas nie zna, 
że nie poznał Jego. 
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty. 
Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, 
ponieważ grzech jest bezprawiem. 
Wiecie, że On się objawił po to, 
aby zgładzić grzechy, 
w Nim zaś nie ma grzechu. 
Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, 
żaden zaś z tych, którzy grzeszą, 
nie widział Go ani Go nie poznał. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 98 (97), 1. 3cd-4. 5-6  (R.: por. 3c) 

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  albowiem uczynił cuda. 
  Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica * 
  i święte ramię Jego. 

Refren. 

 3 Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
  zbawienie Boga naszego. 
 4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
  cieszcie się, weselcie i grajcie. 

Refren. 

 5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
 6 Przy trąbach i przy dźwięku rogu, * 
  na oczach Pana i Króla się radujcie. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 1, 14. 12 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,  
aby się stali dziećmi Bożymi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA J 1, 29-34 
Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i 
rzekł: « Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: “ Po mnie przyjdzie mąż, który 
mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie ”. 
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w 
tym celu, aby On się objawił Izraelowi ». 

Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak go-
łębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, po-
wiedział do mnie: “ Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępują-
cego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym ”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest 
Synem Bożym ». 

Oto słowo Pańskie. 



4 STYCZNIA 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 3, 7-10 
Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga 

Czytanie z Pierwszego listu świetego Jana Apostoła. 

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; 
kto postępuje sprawiedliwie, 
jest sprawiedliwy, 
tak jak On jest sprawiedliwy. 
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, 
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. 
Syn Boży objawił się po to, 
aby zniszczyć dzieła diabła. 
Każdy, kto narodził się z Boga, 
nie grzeszy, 
gdyż trwa w nim nasienie Boże; 
taki nie może grzeszyć, 
bo narodził się z Boga. 
Dzięki temu można rozpoznać 
dzieci Boga i dzieci diabła: 
każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, 
nie jest z Boga, 
jak i ten, kto nie miłuje swego brata. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 3c) 

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  albowiem uczynił cuda. 
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
  i święte ramię Jego. 



Refren. 

 7 Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * 
  krąg ziemi i jego mieszkańcy. 
 8 Rzeki niech klaszczą w dłonie, * 
  góry niech razem wołają z radości. 

Refren. 

 9 W obliczu Pana, który nadchodzi, * 
  bo nadchodzi osądzić ziemię. 
  On będzie sądził świat sprawiedliwie * 
  i ludy według słuszności. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Hbr 1, 1-2 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 1, 35-42 
Znaleźliśmy Mesjasza 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: « Oto Baranek Bo-
ży ». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezu-
sem. 

Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, 
rzekł do nich: « Czego szukacie? » 



Oni powiedzieli do Niego: « Rabbi! (to znaczy: Nauczy-
cielu) gdzie mieszkasz? » 

Odpowiedział im: « Chodźcie, a zobaczycie ». Poszli więc 
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było 
to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za 
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw 
swego brata i rzekł do niego: « Znaleźliśmy Mesjasza » (to 
znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus 
wejrzawszy na niego rzekł: « Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty 
będziesz nazywał się Kefas » (to znaczy: Piotr). 

Oto słowo Pańskie. 



5 STYCZNIA 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 3, 11-21 
Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Taka jest wola Boża, 
którą objawiono nam od początku, 
abyśmy się wzajemnie miłowali. 
Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego 
i zabił swego brata. 
A dlaczego go zabił? 
Ponieważ czyny jego były złe, 
brata zaś sprawiedliwe. 
Nie dziwcie się, bracia, 
jeśli świat was nienawidzi. 
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, 
bo miłujemy braci, 
kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. 
Każdy, kto nienawidzi swego brata, 
jest zabójcą, 
a wiecie, że żaden zabójca 
nie nosi w sobie życia wiecznego. 
Po tym poznaliśmy miłość, 
że On oddał za nas życie swoje. 
My także winniśmy oddać życie za braci. 
Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata 
i widział, że brat jego cierpi niedostatek, 
a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość 
Boga? 



Dzieci, 
nie miłujmy słowem i językiem, 
ale czynem i prawdą. 
Po tym poznamy, 
że jesteśmy z prawdy, 
i uspokoimy przed Nim nasze serce. 
A jeśli nasze serce oskarża nas, 
to Bóg jest większy od naszego serca 
i zna wszystko. 
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, 
mamy ufność wobec Boga. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 100 (99), 1-2. 3. 4. 5  (R.: 1a) 

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu. 

 1 Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, † 
  służcie Panu z weselem, * 
 2 stawajcie przed obliczem Pana  
  z okrzykami radości. 

Refren. 

 3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, † 
  On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, * 
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

Refren. 

 4 W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, † 
  z hymnami w Jego przedsionki, * 
  chwalcie i błogosławcie Jego imię. 

Refren. 



 5 Albowiem Pan jest dobry, † 
  Jego łaska trwa na wieki, * 
  a Jego wierność przez pokolenia. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,  
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 1, 43-51 
Chrystus jest Synem Bożym 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Je-
zus powiedział do niego: « Pójdź za Mną ». Filip zaś pocho-
dził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. 

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: « Znaleźli-
śmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezu-
sa, syna Józefa, z Nazaretu ». 

Rzekł do niego Natanael: « Czyż może być co dobrego z 
Nazaretu? » 

Odpowiedział mu Filip: « Chodź i zobacz ». 
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powie-

dział o nim: « Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma 
podstępu ». 

Powiedział do Niego Natanael: « Skąd mnie znasz? » 
Odrzekł mu Jezus: « Widziałem cię, zanim cię zawołał Fi-

lip, gdy byłeś pod drzewem figowym ». 



Odpowiedział Mu Natanael: « Rabbi, Ty jesteś Synem 
Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! » 

Odparł mu Jezus: « Czy dlatego wierzysz, że powiedzia-
łem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz 
jeszcze więcej niż to ». 

Potem powiedział do niego: « Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego ». 

Oto słowo Pańskie. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
NA DNI POWSZEDNIE  

PRZED OBJAWIENIEM PAŃSKIM 

Poniższych tekstów można używać zamiast tekstów umieszczonych 
przed ewangeliami. 

1. J 1, 14. 12 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

2. Hbr 1, 1-2 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg 
do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

3. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



OBJAWIENIE PAŃSKIE 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 60, 1-6 
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło 
i chwała Pana rozbłyska nad tobą. 
Bo oto ciemność okrywa ziemię 
i gęsty mrok spowija ludy, 
a ponad tobą jaśnieje Pan 
i Jego chwała jawi się nad tobą. 
I pójdą narody do twojego światła, 
królowie do blasku twojego wschodu. 
Podnieś oczy wokoło i popatrz: 
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 
Twoi synowie przychodzą z daleka, 
na rękach niesione twe córki. 
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, 
zadrży i rozszerzy się twoje serce, 
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, 
zasoby narodów przyjdą ku tobie. 
Zaleje cię mnogość wielbłądów, 
dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą ze Saby, 
ofiarują złoto i kadzidło, 
nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 7-8. 10-11. 12-13  (R.: por. 11) 

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 

 7 Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość, * 
  i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 
 8 Będzie panował od morza do morza, * 
  od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Refren. 

 10 Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, * 
  królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
 11 I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, * 
  wszystkie narody będą Mu służyły. 

Refren. 

 12 Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, * 
  i ubogiego, co nie ma opieki. 
 13 Zmiłuje się nad biednym i ubogim, * 
  nędzarza ocali od śmierci. 

Refren. 



DRUGIE CZYTANIE Ef 3, 2-3a. 5-6 
Poganie są uczestnikami zbawienia 

Czytanie z Listu świetego Pawła Apostoła  
do Efezjan. 

Bracia: 
Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej 

mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi 
została ta tajemnica. 

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha 
świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już 
są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczest-
nikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 2, 3 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 2, 1-12 
Pokłon mędrców ze wschodu 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozoli-
my i pytali: « Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Uj-
rzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy 
oddać mu pokłon ». 



Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Je-
rozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych 
ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 
Ci mu odpowiedzieli: « W Betlejem judzkim, bo tak napisał 
prorok:  
A ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,  
albowiem z ciebie wyjdzie władca,  
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela ». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał 
ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do 
Betlejem, rzekł: « Udajcie się tam i wypytujcie starannie o 
Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon ». Oni zaś wysłuchawszy króla, ru-
szyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do 
domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiaro-
wali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Hero-
da, inną drogą udali się do ojczyzny. 

Oto słowo Pańskie. 



6 STYCZNIA 

W krajach, w których Objawienie Pańskie obchodzi się w niedzielę 
przypadającą 7 lub 8 stycznia. 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 5, 5-13 
Jezus jest Synem Bożym 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Kto zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym? 
Jezus Chrystus jest tym, 
który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, 
nie tylko w wodzie, 
lecz w wodzie i we krwi. 
Duch daje świadectwo, 
bo Duch jest prawdą. 
Trzej bowiem dają świadectwo: 
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 
Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, 
to świadectwo Boże więcej znaczy, 
ponieważ jest to świadectwo Boga, 
które dał o swoim Synu. 
Kto wierzy w Syna Bożego, 
ten ma w sobie świadectwo Boga, 
kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, 
bo nie uwierzył świadectwu, 
jakie Bóg dał o swoim Synu. 
A świadectwo jest takie: 
że Bóg dał nam życie wieczne, 



a to życie jest w Jego Synu. 
Ten, kto ma Syna, ma życie, 
a kto nie ma Syna Bożego, 
nie ma też i życia. 
O tym napisałem do was, 
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, 
że macie życie wieczne. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a) 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana. 

albo: Alleluja 

 12 Chwal, Jerozolimo, Pana, * 
  wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
 13 Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
  i błogosławi synom twoim w tobie. 

Refren. 

 14 Zapewnia pokój twoim granicom * 
  i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
 15 Śle swe polecenia na krańce ziemi, * 
  a szybko mknie Jego słowo. 

Refren. 

 19 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
  Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
 20 Nie uczynił tego dla innych narodów. * 
  Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Mk 9, 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Zamiast wiersza umieszczonego przed ewangelią można wybrać inny 
wiersz spośród podanych na str. 249 n. 

EWANGELIA Mk 1, 6b-11 
Chrystus jest umiłowanym Synem Bożym 

� Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jan Chrzciciel tak głosił: « Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym ». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i 
przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził 
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: « Tyś jest 
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie ». 

Oto słowo Pańskie. 



7 STYCZNIA 

W krajach, w których Objawienie Pańskie obchodzi się w niedzielę 
przypadającą na 8 stycznia. 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 5, 14-21 
Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 

Najmilsi: 
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, 
polega na przekonaniu, 
że wysłuchuje On 
wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą. 
A jeśli wiemy, że wysłuchuje 
wszystkich naszych próśb, 
pewni jesteśmy również posiadania tego, 
o cośmy Go prosili. 
Jeśli ktoś spostrzeże, 
że brat popełnia grzech, 
który nie sprowadza śmierci, 
niech się modli, a przywróci mu życie, 
mam na myśli tych, 
których grzech nie sprowadza śmierci. 
Istnieje taki grzech, 
który sprowadza śmierć. 
W takim wypadku nie polecam, 
aby się modlono. 
Każde bezprawie jest grzechem, 
są jednak grzechy, 
które nie sprowadzają śmierci. 



Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, 
nie grzeszy, 
lecz Narodzony z Boga strzeże go, 
a Zły go nie dotyka. 
Wiemy, że jesteśmy z Boga, 
cały zaś świat leży w mocy Złego. 
Wiemy także, że Syn Boży przyszedł 
i obdarzył nas zdolnością rozumu, 
abyśmy poznawali Prawdziwego. 
Jesteśmy w prawdziwym Bogu, 
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem 
i Życiem wiecznym. 
Dzieci, 
strzeżcie się fałszywych bogów. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 149, 1-2, 3-4. 5 i 6a i 9b (R.: 4a) 

Refren: Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje, 

albo: Alleluja 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
 2 Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * 
  a synowie Syjonu radują się swym Królem. 

Refren. 

 3 Niech imię Jego czczą tańcem, * 
  niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
 4 Bo Pan lud swój miłuje, * 
  pokornych wieńczy zwycięstwem. 



Refren. 

 5 Niech się chwałą cieszą święci, * 
  niech się weselą na łożach biesiadnych. 
 6 Chwała Boża niech będzie w ich ustach; * 
 9 to jest chwałą wszystkich Jego świętych. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 7, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wielki prorok powstał między nami 
i Bóg nawiedził lud swój. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 2, 1-12 
Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Mat-
ka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego 
uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Nie-
go: « Nie mają już wina ». 

Jezus Jej odpowiedział: « Czyż to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? » 

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: « Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie ». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do 
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 
dwie lub trzy miary. 

Rzekł do nich Jezus: « Napełnijcie stągwie wodą ». I na-
pełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: « Zaczerp-



nijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Oni zaś zanie-
śli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się 
winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy 
czerpali wodę, wiedzieli — przywołał pana młodego i powie-
dział do niego: « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino 
aż do tej pory ». 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilej-
skiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego 
uczniowie. 

Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali 
się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 

Oto słowo Pańskie. 



7 STYCZNIA 
lub w poniedziałek po Objawieniu Pańskim 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 3, 22 - 4, 6 
Badajcie duchy, czy są z Boga 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
O co prosić będziemy, 
otrzymamy od Boga, 
ponieważ zachowujemy Jego przykazania 
i czynimy to, co się Jemu podoba. 
A przykazanie Jego zaś jest takie, 
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, 
i miłowali się wzajemnie tak, 
jak nam nakazał. 
Kto wypełnia Jego przykazania, 
trwa w Bogu, a Bóg w nim; 
a to, że trwa On w nas, 
poznajemy po Duchu, którego nam dał. 
Umiłowani, 
nie dowierzajcie każdemu duchowi, 
ale badajcie duchy, czy są z Boga, 
gdyż wielu fałszywych proroków 
pojawiło się na świecie. 
Po tym poznajecie Ducha Bożego: 
każdy duch, 
który uznaje, 
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, 
jest z Boga. 
Każdy zaś duch, 
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; 



i to jest duch Antychrysta, 
który — jak słyszeliście — nadchodzi 
i już teraz przebywa na świecie. 
Wy, dzieci, 
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, 
ponieważ większy jest Ten, który w was jest, 
od tego, który jest w świecie. 
Oni są ze świata, 
dlatego mówią tak, jak mówi świat, 
a świat ich słucha. 
My jesteśmy z Boga. 
Ten, który zna Boga, słucha nas. 
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. 
W ten sposób poznajemy 
ducha prawdy i ducha fałszu. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 2, 7-8. 10-11  (R.: 8a) 

Refren: Dam Ci narody w Twoje posiadanie. 

7  Wyrok Pana ogłoszę: † 
  On rzekł do mnie: « Jesteś Synem moim, * 
  Ja zrodziłem dziś Ciebie, 
8  Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * 
  i krańce ziemi w posiadanie Twoje ». 

Refren. 

10  A teraz, królowie, zrozumcie, * 
  nauczcie się, sędziowie ziemi. 
 11 Służcie Panu z bojaźnią * 
  z drżeniem całujcie Mu stopy. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 4, 23 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mt 4, 12-17. 23-25 
Bliskie jest królestwo niebieskie 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do 
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafar-
naum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
« Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. 
Droga morska, Zajordanie, 
Galilea pogan. 
Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
światło wzeszło ». 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: « Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie ». 

I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim roze-
szła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich 
cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwo-
ści, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdra-
wiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Je-
rozolimy, z Judei i z Zajordania. 

Oto słowo Pańskie. 



8 STYCZNIA 
lub we wtorek po Objawieniu Pańskim 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-10 
Bóg jest miłością 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego 
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 3-4ab. 7-8  (R.: por. 11) 

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 



 3 Niech góry przyniosą ludowi pokój, * 
  a wzgórza sprawiedliwość. 
 4 Otoczy opieką uciśnionych z ludu, * 
  będzie ratował dzieci biedaków. 

Refren. 

 7 Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość * 
  i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. 
 8 Będzie panował od morza do morza, * 
  od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 4, 18-19 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Mk 6, 34-44 
Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; 
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich na-
uczać. 

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie 
i rzekli: « Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. 
Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do 
jedzenia ». 

Lecz On im odpowiedział: « Wy dajcie im jeść! » 
Rzekli Mu: « Mamy pójść i za dwieście denarów kupić 

chleba, żeby im dać jeść? » 



On ich spytał: « Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie! » 
Gdy się upewnili, rzekli: « Pięć i dwie ryby ». 
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej 

trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po 
pięćdziesięciu. 

A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, 
odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, 
by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między 
wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwana-
ście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, któ-
rzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. 

Oto słowo Pańskie. 



9 STYCZNIA 
lub w środę po Objawieniu Pańskim 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 11-18 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
Poznajemy, że my trwamy w Nim, 
a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha. 
My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 
Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim. 
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, 
ponieważ tak, jak On jest w niebie, 
i my jesteśmy na tym świecie. 
W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 



Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 10-11. 12-13  (R.: por. 11) 

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 

 10 Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, * 
  królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
 11 I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, * 
  wszystkie narody będą Mu służyły. 

Refren. 

 12 Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, * 
  i ubogiego, co nie ma opieki. 
 13 Zmiłuje się nad biednym i ubogim * 
  nędzarza ocali od śmierci. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. 1 Tm 3, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Chrystus został ogłoszony narodom, 
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Mk 6, 45-52 
Jezus chodzi po wodzie 

� Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przyna-
glił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go 
na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał 
się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. 

Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam je-
den na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo 
wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przy-
szedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. 

Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że 
to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i 
zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: « Odwagi, 
Ja jestem, nie bójcie się ». I wszedł do nich do łodzi, a wiatr 
się uciszył. 

Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli 
sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. 

Oto słowo Pańskie. 



10 STYCZNIA 
lub we czwartek po Objawieniu Pańskim 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 19 - 5, 4 
Kto miłuje Boga, niech miłuje brata 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
My miłujemy Boga, 
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
Jeśliby ktoś mówił: « Miłuję Boga », 
a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. 
Takie zaś mamy od Niego przykazanie, 
aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego. 
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, 
z Boga się narodził 
i każdy miłujący Tego, który dał życie, 
miłuje również tego, 
który życie od Niego otrzymał. 
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, 
gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, 
albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań, 
a przykazania Jego nie są ciężkie. 
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, 
tym właśnie zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 72 (71), 1-2. 14 i 15bc. 17  (R.: por. 11) 

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi. 

 1 Boże, przekaż Twój sąd Królowi, * 
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. 
 2 Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie * 
  i ubogimi według prawa. 

Refren. 

 14 Wybawi ich od krzywdy i ucisku, * 
  a krew ich cenna będzie w Jego oczach. 
 15 Zawsze będą modlić się za Niego, * 
  nieustannie Mu błogosławić. 

Refren. 

 17 Niech Jego imię trwa na wieki; * 
  jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. 
  Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią. * 
  Niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia! 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 4, 18-19 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



EWANGELIA Łk 4, 14-22a 
Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim 
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synago-
gach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W 
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i po-
wstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Roz-
winąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 
« Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnych, 
abym obwoływał rok łaski od Pana ». 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszyst-
kich w synagodze były w Nim utkwione. 

Począł więc mówić do nich: « Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli ». A wszyscy przyświadczali Mu i 
dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. 

Oto słowo Pańskie. 



11 STYCZNIA 
lub w piątek po Objawieniu Pańskim 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 5, 5-13 
Jezus jest Synem Bożym 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Kto zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, 
że Jezus jest Synem Bożym? 
Jezus Chrystus jest tym, 
który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, 
nie tylko w wodzie, 
lecz w wodzie i we krwi. 
Duch daje świadectwo, 
bo Duch jest prawdą. 
Trzej bowiem dają świadectwo: 
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 
Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, 
to świadectwo Boże więcej znaczy, 
ponieważ jest to świadectwo Boga, 
które dał o swoim Synu. 
Kto wierzy w Syna Bożego, 
ten ma w sobie świadectwo Boga, 
kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, 
bo nie uwierzył świadectwu, 
jakie Bóg dał o swoim Synu. 
A świadectwo jest takie: 
że Bóg dał nam życie wieczne, 
a to życie jest w Jego Synu. 
Ten, kto ma Syna, ma życie, 



a kto nie ma Syna Bożego, 
nie ma też i życia. 
O tym napisałem do was, 
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, 
że macie życie wieczne. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: 12a) 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana. 

albo: Alleluja 

 12 Chwal, Jerozolimo, Pana, * 
  chwal twego Boga, Syjonie. 
 13 Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
  i błogosławi synom twoim w tobie. 

Refren. 

 14 Zapewnia pokój twoim granicom, * 
  i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
 15 Śle swe polecenia na krańce ziemi, * 
  a szybko mknie Jego słowo. 

Refren. 

 19 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
  Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
 20 Nie uczynił tego dla innych narodów. * 
  Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Refren. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 4, 23 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA Łk 5, 12-16 
Jezus cudownie uzdrawia 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się czło-
wiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i 
prosił Go: « Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić ». Je-
zus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: « Chcę, bądź 
oczyszczony ». I natychmiast trąd z niego ustąpił. 

A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: « Ale idź, 
pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich ». 

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłu-
my zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze 
swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustyn-
ne i modlił się. 

Oto słowo Pańskie. 



12 STYCZNIA 
lub w sobotę po Objawieniu Pańskim 

PIERWSZE CZYTANIE 1 J 5, 14-21 
Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 

Najmilsi: 
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, 
polega na przekonaniu, 
że wysłuchuje On 
wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą. 
A jeśli wiemy, że wysłuchuje 
wszystkich naszych próśb, 
pewni jesteśmy również posiadania tego, 
o cośmy Go prosili. 
Jeśli ktoś spostrzeże, 
że brat popełnia grzech, 
który nie sprowadza śmierci, 
niech się modli, a przywróci mu życie, 
mam na myśli tych, 
których grzech nie sprowadza śmierci. 
Istnieje taki grzech, 
który sprowadza śmierć. 
W takim wypadku nie polecam, 
aby się modlono. 
Każde bezprawie jest grzechem, 
są jednak grzechy, 
które nie sprowadzają śmierci. 
Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, 
nie grzeszy, 



lecz Narodzony z Boga strzeże go, 
a Zły go nie dotyka. 
Wiemy, że jesteśmy z Boga, 
cały zaś świat leży w mocy Złego. 
Wiemy także, że Syn Boży przyszedł 
i obdarzył nas zdolnością rozumu, 
abyśmy poznawali Prawdziwego. 
Jesteśmy w prawdziwym Bogu, 
w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem 
i Życiem wiecznym. 
Dzieci, 
strzeżcie się fałszywych bogów. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b (R.: 4a) 

Refren: Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje. 

albo: Alleluja 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. 
 2 Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, * 
  a synowie Syjonu radują się swym Królem. 

Refren. 

 3 Niech imię Jego czczą tańcem, * 
  niech grają Mu na bębnie i cytrze. 
 4 Bo Pan lud swój miłuje, * 
  pokornych wieńczy zwycięstwem. 

Refren. 



 5 Niech się chwałą cieszą święci, * 
  niech się weselą na łożach biesiadnych. 
 6 Chwała Boża niech będzie w ich ustach; * 
 9 to jest chwałą wszystkich Jego świętych. 

Refren. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 4, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie, 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA J 3, 22-30 
Przyjaciel oblubieńca 
doznaje radości na glos oblubieńca 

� Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z 
nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w 
pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele 
wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest. Bo 
jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia. 

A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w 
sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do 
niego: « Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej 
stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz 
udziela chrztu i wszyscy idą do Niego ». 

Na to Jan odrzekł: « Człowiek nie może otrzymać niczego, 
co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świad-



kami, że powiedziałem: “ Ja nie jestem Mesjaszem, ale zosta-
łem przed Nim posłany ”. Ten kto ma oblubienicę, jest oblu-
bieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, do-
znaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja ra-
dość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się 
umniejszał ». 

Oto słowo Pańskie. 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  
na dni powszednie po Objawieniu Pańskim 

Poniższych tekstów można używać zamiast tekstów umieszczonych 
przed ewangeliami. 

1. Mt 4, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światłość wielką 
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

2. Mt 4, 23 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

3. Łk 4, 18-19 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



4. Łk 7, 1 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Wielki prorok powstał między nami 
i Bóg nawiedził lud swój. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

5. Por. 1 Tm 3, 16 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Chrystus został ogłoszony narodom, 
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



Niedziela po 6 stycznia 
CHRZEST CHRYSTUSA 

PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-4. 6-7 
Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

To mówi Pan: 
« Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. 
Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; 
On przyniesie narodom Prawo. 
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, 
nie da słyszeć krzyku swego na dworze. 
Nie złamie trzciny nadłamanej, 
nie zagasi knotka o nikłym płomyku. 
On z mocą ogłosi Prawo, 
nie zniechęci się ani nie załamie, 
aż utrwali Prawo na ziemi, 
a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, 
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, 
światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, 
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, 
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności ». 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10  (R.: 11b) 

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi. 

 1 Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
  oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 
 2 Oddajcie chwałę Jego imienia, * 
  na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. 

Refren. 

 3 Ponad wodami głos Pański, * 
  Pan ponad wód bezmiarem! 
 4 Głos Pana potężny, * 
  głos Pana pełen dostojeństwa. 

Refren. 

 3 Zagrzmiał Bóg majestatu: * 
 9 a w świątyni Jego wszyscy wołają: « Chwała ». 
 10 Pan zasiadł nad potopem, * 
  Pan jako Król zasiada na wieki. 

Refren. 

DRUGIE CZYTANIE Dz 10, 34-38 
Jezus został namaszczony Duchem Świętym 

Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. 

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, 
przemówił: « Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma wzglę-
du na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się 
Go boi i postępuje sprawiedliwie. 

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój 
przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, 



co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze 
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą dia-
bła, dlatego że Bóg był z Nim ». 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Mk 9, 6 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

EWANGELIA W ROKU A Mt 3, 13-17 
Chrzest Jezusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: « To 
ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? » 

Jezus mu odpowiedział: « Pozwól teraz, bo tak godzi się 
nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe ». Wtedy Mu ustą-
pił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z 
wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Boże-
go zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A 
głos z nieba mówił: « Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie ». 

Oto słowo Pańskie. 



EWANGELIA W ROKU B Mk 1, 6b-11 
Chrzest Jezusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Marka. 

Jan Chrzciciel tak głosił: « Idzie za mną mocniejszy ode 
mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym ». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i 
przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z 
wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstę-
pującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: « Tyś jest mój 
Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie ». 

Oto słowo Pańskie. 

EWANGELIA W ROKU C Łk 3, 15-16. 21-22 
Chrzest Jezusa 

� Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w 
sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: « Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc-
niejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rze-
myka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 
ogniem ». 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty 
zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba 
odezwał się głos: « Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie ». 

Oto słowo Pańskie. 



UPROSZCZONE TEKSTY 
DO ŚPIEWANIA PSALMU RESPONSORYJNEGO 

Psalmy responsoryjne bierze się zwykle z Lekcjonarza, ponieważ ich 
teksty łączą się ściśle z poszczególnymi czytaniami, a zatem wybór 
psalmu zależy od czytań. 

Aby jednak lud mógł łatwiej wykonać refren, na różne okresy 
roku kościelnego i dla różnych kategorii świętych wybrano pewne 
teksty refrenów i psalmów, które wolno stosować zamiast tekstów 
ściśle odpowiadających czytaniom, gdy psalm się śpiewa (Ogólne 
wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 36). 

REFRENY 

W OKRESIE ADWENTU 

Przybądź, Panie, nas zbawić. 

albo: 

Przybądź, o Panie, aby nas wybawić. 

W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

Dzisiaj widzimy chwałę Twoją, Panie. 



PSALMY RESPONSORYJNE 

W OKRESIE ADWENTU 

1 PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b) 

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. 

 4 Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, * 
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
 5 Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, * 
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Refren. 

 8 Dobry jest Pan i prawy, * 
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
 9 Pomaga pokornym czynić dobrze, * 
  pokornych uczy dróg swoich. 

Refren. 

 10 Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * 
  dla strzegących Jego praw i przymierza. 
 14 Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, * 
  i objawia im swoje przymierze. 

Refren. 



2 PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: 8) 

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 

 9 Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: * 
  oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
  Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, 
 10 którzy się Go boją, * 
  i chwała zamieszka w naszej ziemi. 

Refren. 

 11 Spotkają się ze sobą łaska i wierność, * 
  ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
 12 Wierność z ziemi wyrośnie, * 
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Refren. 

 13 Pan obdarzy szczęściem, * 
  a nasza ziemia wyda swój owoc. 
 14 Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, * 
  a śladami Jego kroków zbawienie. 

Refren. 



W OKRESIE NARODZENIA PAŃSKIEGO 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.; por. 3c) 

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

 1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
  albowiem uczynił cuda. 
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
  i święte ramię Jego. 

Refren. 

 2 Pan okazał swoje zbawienie, * 
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 
 3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
  dla domu Izraela. 

Refren. 

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
  zbawienie Boga naszego. 
 4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
  cieszcie się, weselcie i radujcie. 

Refren. 

 5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
  przy wtórze cytry, przy dźwięku harfy. 
 6 Przy trąbach i przy dźwięku rogu, * 
  na oczach Pana i Króla się radujcie. 

Refren.



 


