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WSTĘP
1.
Zasady, które kierowały doborem tekstów na niedziele i dni powszednie okresu zwykłego, podano we Wprowadzeniu, w nr. 15-17 (zob.
Tom I).
2.
W lekcjonarzu na dni powszednie okresu zwykłego przyjęto zasadę czytania półciągłego. Daje to możliwość lepszego poznania ksiąg Pisma świętego przez wiernych, którzy codziennie uczestniczą we Mszy
świętej. Dlatego należy z zasady stosować te czytania we wszystkie dni
powszednie, z wyjątkiem uroczystości i świąt. Gdy przypada wspomnienie
świętego, można wybrać czytania z bieżącego dnia albo o świętym. Jeżeli
wskutek tego odpadną perykopy mające znaczenie dla całości księgi, celebrans może je przenieść na inny dzień tygodnia lub połączyć z innymi perykopami.
3.
Jeżeli istnieje obawa, że jakiś tekst nie zostanie dobrze zrozumiany w danym zgromadzeniu, albo gdy ten sam tekst ma być czytany w
najbliższych dniach, celebrans może wybrać inne czytania.
4.
W czasie Mszy dla specjalnych grup, które nie uczestniczą codziennie we Mszy świętej, kapłan może wybrać czytania odpowiedniejsze
na tą okoliczność, byleby pochodziły z zatwierdzonego lekcjonarza.
5.
Aby zapewnić wiernym owocne uczestnictwo w liturgii słowa,
celebrans powinien w przeddzień dokonać wyboru czytań i porozumieć się
z wykonawcami liturgii słowa: lektorem i psałterzystą lub zespołem śpiewaczym i organistą (por. Wprowadzenie do Mszału, nr 73).
6.
Psalm responsoryjny jest związany z pierwszym czytaniem. Dlatego jeżeli przenosi się to czytanie, razem z nim przenosi się odpowiedni
psalm responsoryjny.
7.
Jeżeli się śpiewa, można oprócz psalmu wyznaczonego w lekcjonarzu wziąć graduał z Graduału Rzymskiego albo psalm responsoryjny
bądź allelujatyczny z Graduału Zwykłego, w formie określonej w tych
księgach.
8.
Po drugim czytaniu następuje „Alleluja” lub inny śpiew przed
Ewangelią zgodnie z okresem liturgicznym.

a) „Alleluja” śpiewa się przez cały rok poza wielkim postem. Śpiew
rozpoczynają wszyscy albo chór, albo kantor. „Alleluja” się powtarza
zgodnie z wymaganiami melodii. Werset bierze się z lekcjonarza. Jeżeli
śpiewa się po łacinie, można wziąć werset z Graduału Rzymskiego.
b) Inny śpiew przed Ewangelią stanowi albo werset przed Ewangelią
obramowany aklamacją, albo traktus łaciński w tej postaci, w jakiej podaje
go Graduał Rzymski.
9.

Kiedy jest tylko jedno czytanie przed Ewangelią, wówczas:
a) poza wielkim postem można wykonać:
— albo psalm responsoryjny,
— albo psalm responsoryjny i śpiew przed Ewangelią,
— albo tylko psalm responsoryjny,
— albo tylko śpiew przed Ewangelią;

b) w okresie wielkiego postu można wziąć albo psalm responsoryjny,
albo śpiew przed Ewangelią.
10.
Psalm responsoryjny należy odrecytować, jeśli się go nie śpiewa.
Natomiast „Alleluja” i werset przed Ewangelią można opuścić, jeśli nie są
śpiewane.
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14 lutego
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Tydodnie zwykłe

Tabela I
Rozkład cyklów niedzielnych i powszednich na poszczególne lata

3 grudnia
2 grudnia
1 grudnia

30 listopada
29 listopada
27 listopada

27 listopada
2 grudnia
1 grudnia

30 listopada
29 listopada
28 listopada

27 listopada
3 grudnia
2 grudnia

1 grudnia
30 listopada
28 listopada

28 listopada
3 grudnia
2 grudnia

1 niedziela
Adwentu

Tabela II
Drugie czytanie w niedziele zwykłe
Niedziela

Rok A

Rok B

Rok C

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1 Do Koryntian 1-4
”
”
”
”
”
”
Do Rzymian
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Do Filipian
”
”
”
1 Do Tesaloniczan
”
”
”
”

1 Do Koryntian 6-11
”
”
”
”
2 Do Koryntian
”
”
”
”
”
”
”
Do Efezjan
”
”
”
”
”
”
Jakuba
”
”
”
”
Do Hebrajczyków 2-10
”
”
”
”
”
”

1 Do Koryntian 12-15
”
”
”
”
”
”
Do Galatów
”
”
”
”
”
Do Kolosan
”
”
”
Do Hebrajczyków 11-12
”
”
”
Do Filemona
1 Do Tymoteusza
”
”
2 Do Tymoteusza
”
”
”
2 Do Tesaloniczan
”
”

Tabela III
Pierwsze czytanie na zwykłe dni powszednie
Tydzień

Rok I

Rok II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Do Hebrajczyków
”
”
”
Rodzaju 1-11
”
Syracydesa
”
Tobiasza
2 Do Koryntian
”
Rodzaju 12-50
”
”
Wyjścia
”
Wyjścia; Kapłańska
Liczb; Powtórzonego Prawa
Powtórzonego Prawa; Jozuego
Sędziów; Rut
1 Do Tesaloniczan
1 Do Tesaloniczan; Do Kolosan
Do Kolosan; 1 Do Tymoteusza
1 Do Tymoteusza
Ezdrasza; Aggeusza; Zachariasza
Zachariasza; Nehemiasza; Barucha
Jonasza; Malachiasza; Joela
Do Rzymian
”
”
”
Mądrości
1 i 2 Machabejska
Daniela

1 Samuela
”
2 Samuela
2 Samuela; 1 Królewska 1-16
1 Królewska 1-16
Jakuba
”
1 Piotra; Judy
2 Piotra; 2 Do Tymoteusza
1 Królewska 17-19
2 Kronik; 2 Królewska
2 Królewska; Lamentacje
Amosa
Ozeasza; Izajasza
Izajasza; Micheasza
Micheasza; Jeremiasza
Jeremiasza
Jeremiasza; Nahuma; Habakuka
Ezechiela
”
2 Do Tesaloniczan; 1 Do Koryntian
1 Do Koryntian
”
”
Przysłów; Koheleta
Joba
Do Galatów
Do Galatów; Do Efezjan
Do Efezjan
”
Do Efezjan; Do Filipian
Do Tytusa; Do Filemona; 2 i 3 Jana
Apokalipsa
”

OKRES ZWYKŁY
CZĘŚĆ PIERWSZA

OD 1 TYGODNIA ZWYKŁEGO
DO 11 TYGODNIA ZWYKŁEGO

1 TYDZIEŃ ZWYKŁY
PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg przemówił do nas przez Syna

Hbr 1, 1-6

Początek 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 dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 6-7. 9 i 12 (R.: por. 7c)

1

2

Refren: Hołd Mu oddajcie, wszyscy aniołowie.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *

prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

6

7

9

12

Refren.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa; *
a wszystkie ludy widzą lego chwałę.
Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi †
i chlubią się bożkami, *
niech wszystkie bóstwa hołd Mu składają.
Refren.
Ponad całą ziemię Tyś bowiem wywyższony *
i nieskończenie wyższy ponad wszystkich bogów.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, *
i sławcie Jego święte imię.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Niedola niepłodnej Anny

1 Sm 1, 1-8

Początek pierwszej Księgi Samuela.
Był pewien człowiek w Ramataim, Sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony: jednej było
na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna.
Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego, aby
oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana Zastępów w Szilo. Byli
tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas, kapłani Pana.
Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej
Peninnie, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż
Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej ry-

walka zasmucała ją bardzo w tym celu, aby się trapiła, że Pan
zamknął jej łono.
I tak działo się przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni
Pana, dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła.
I rzekł do niej jej mąż, Elkana: « Anno, czemu płaczesz?
Dlaczego nie jesz? Czemu się smuci twoje serce? Czyż ja nie
znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 14 i 17. 18-19 (R.: 17a)

12

13

14

17

18

19

Refren: Złożę Ci, Boże ofiarę pochwalną.
lub: Alleluja.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zamiast śpiewu przed Ewangelią wyznaczonego na poszczególne dni
powszednie można wybrać inny spośród podanych na str. 471.
EWANGELIA
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia
i powołuje pierwszych Apostołów

Mk 1, 14-20

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: « Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i
brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: « Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi ». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jezus jest Zbawicielem ludzi

Hbr 2, 5-12

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Nie aniołom Bóg poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził uroczyście, mówiąc:
« Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią uwieńczyłeś go. Wszystko
poddałeś pod nogi jego ».
Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie
poddanego Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby
wszystko było Mu poddane. Widzimy natomiast Jezusa, który
mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich
zaznał śmierci.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza,
aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.
Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być
uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, mówiąc: « Oznajmię imię
Twoje braciom moim, w pośrodku zgromadzenia będę Cię
wychwalał ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 8, 2a i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7)

Refren: Dałeś Synowi władzę nad swym dziełem.

2

5

6

7

8

9

O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi!
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Refren.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Refren.
Owce i bydło wszelakie *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Narodzenie się Samuela

1 Sm 1, 9-20

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Gdy w Szilo skończono ucztę po ofierze, Anna wstała. A
kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku Pańskiego. Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i
płakała nieutulona. Uczyniła również obietnicę, mówiąc:
« Panie Zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie
służebnicy twojej i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz służebnicy twojej, i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam
go dla Pana na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie do-

tknie jego głowy ».
Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli
przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli
sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej: « Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina! »
Anna odrzekła: « Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą
kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko
duszę moją przed Panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas ».
Heli odpowiedział: « Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech
spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś ».
Odpowiedziała: « Obyś był życzliwy dla służebnicy twojej! » I poszła sobie ta kobieta: jadła i nie miała już twarzy tak
smutnej jak przedtem.
Wstali o zaraniu, i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali
się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do żony swojej, Anny, a Pan wspomniał na nią. I stało się, że po upływie
dni Anna poczęła urodziła syna nazywając go imieniem Samuel, ponieważ mówiła: « Uprosiłam go od Pana ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

1

2

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja dzięki Panu się wznosi,
rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.

4

5

6

7

8

Łuk mocarzy się łamie, *
a słabi przepasują się mocą,
za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, *
niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
wtrąca do otchłani i zeń wyprowadza.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić, *
by dać mu tron chwały.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 Tes 2, 13

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus naucza jak ten, kto ma władzę

Mk 1, 21-28

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on wołać: « Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boży ».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: « Milcz i wyjdź z niego ». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: « Co
to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym
rozkazuje i są Mu posłuszne ». I wnet rozeszła się wieść o
Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jezus jest we wszystkim podobny do ludzi

Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby
przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez
całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod
każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy
ludu.
W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym
może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)

1

2

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub: Alleluja.
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.

3

4

6

7

8

9

Refren.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem; *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Refren.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.
Refren.
Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Samuela

1 Sm 3, 1-10, 19-20

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W
owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były
częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć. A światło Boże
jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku Pańskim,
gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: « Oto

jestem ». Pobiegł do Helego mówiąc mu: « Oto jestem: przecież mnie wołałeś ». Heli odrzekł: « Nie wołałem cię, wróć i
połóż się spać ». Położył się zatem spać.
Lecz Pan powtórzył wołanie: « Samuelu! » Wstał Samuel i
pobiegł do Helego mówiąc: « Oto jestem: przecież mnie wołałeś ». Odrzekł mu: « Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż
się spać ». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: « Samuelu! » Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: « Oto jestem:
przecież mnie wołałeś ». Heli spostrzegł się, że to Pan woła
chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: « Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój
słucha ». Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem:
« Samuelu, Samuelu! » Samuel odpowiedział: « Mów, bo sługa Twój słucha ».
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do
Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pana.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

2

5

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On pochylił się nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.

7

8

9

10

Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus uzdrawia chorych

Mk 1, 29-39

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem
do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej
i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do
Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było ze-

brane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał
złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i
udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli
Mu: « Wszyscy Cię szukają ».
Lecz On rzekł do nich: « Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to
wyszedłem ». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Zachować wierność Bogu

Hbr 3, 7-14

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Postępujcie, jak mówi Duch Święty: « Dziś, jeśli głos Jego
usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak
w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mię ojcowie wasi
przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje
przez czterdzieści lat. Gniewałem się przeto na to pokolenie i
powiedziałem: “ Zawsze błądzą w sercu, oni zaś nie poznali
dróg moich ”; toteż przysiągłem w gniewie moim: “ Nie wejdą do mego odpoczynku ” ».
Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga
żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki
trwa to, co « dziś » się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.
Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną
nadzieję do końca zachowamy silną.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 8)

6

7

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

8

9

10

Refren.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
« Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.
Refren.
Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło

†

11

i powiedziałem: “ Są ludem o sercu błądzącym *
i moich dróg nie znają ”.
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zdobycie Arki Przymierza przez Filistynów

1 Sm 4, 1-11

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
W tym czasie Filistyni zgromadzili się, by walczyć przeciw Izraelitom.
Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni
obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w
Afek. Filistyni przygotowali szyki bojowe przeciw Izraelitom
i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na równinie, około czterech tysięcy ludzi.

Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie
pytanie: « Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów?
Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo,
ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z ręki naszych
wrogów ».
Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę
Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy
Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego:
Chofni i Pinchas.
Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, że aż ziemia drżała.
Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: « Co
znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? » Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do
obozu, Filistyni przelękli się. Mówili: « Ich Bóg przybył do
obozu ». Wołali: « Biada nam! Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali
na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i
bądźcie mężni, o Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami
Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi.
Bądźcie więc mężni i walczcie! »
Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że
uciekł każdy do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy izraelskiej piechoty.
Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i
Pinchas, polegli.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 44 (43), 10-11. 14-15. 24-25 (R.: por. 27b)

10

11

14

15

24

25

Refren: Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie.
Odrzuciłeś nas, Boże, i okryłeś wstydem, *
nie wyruszasz już z naszymi wojskami.
Sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, *
a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
Refren.
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadów, *
na śmiech otoczenia, na urągowisko.
Uczyniłeś nas przysłowiem wśród pogan, *
głowami potrząsają nad nami ludy.
Refren.
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? *
Przebudź się! Nie odrzucaj nas na zawsze!
Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? *
Zapominasz o naszej nędzy i ucisku?
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uzdrowienie trędowatego

Mk 1, 40-45

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: « Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić ». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: « Chcę,
bądź oczyszczony ». Natychmiast trąd go opuścił i został
oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc
mu: « Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich ».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać
to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Spieszmy do odpoczynku Bożego

Hbr 4, 1-5. 11

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Bożego odpoczynku, lękajmy się, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i
ci, którzy wyszli z Egiptu, lecz tamtym słowo usłyszane nie
było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy
je usłyszeli.
Wchodzimy istotnie do odpoczynku, my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział: « Toteż przysiągłem w gniewie moim: nie wejdą do mego odpoczynku », aczkolwiek dzieła były
dokonane od stworzenia świata. Powiedział bowiem Bóg na
pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: « I odpoczął
Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach ». I znowu na
tym miejscu: « Nie wejdą do mego odpoczynku ».
Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt
nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 78 (77), 3 i 4bc. 6-7. 8 (R.: por. 7b)

3

4

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
To, cośmy usłyszeli i poznali, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu *

chwałę Pana i Jego potęgę.

6

7

8

Refren.
Aby wiedziało przyszłe pokolenie, *
synowie, którzy się narodzą,
że mają pokładać nadzieję w Bogu †
i nie zapominać dzieł Bożych, *
lecz strzec Jego poleceń.
Refren.
A niech nie będą jak ich ojcowie, *
pokoleniem opornym buntowników,
pokoleniem, którego serce jest niestałe, *
a duch nie dochowuje wierności Bogu.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Izraelici domagają się ustanowienia króla

1 Sm 8, 4-7. 10-22a

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Zebrała się cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: « Oto ty się zestarzałeś,
a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej
nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów ».
Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: « Daj nam króla, aby nami rządził ». Modlił się więc Samuel do Pana. A Pan
rzekł do Samuela: « Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co
mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie nie chcą
mieć za króla, który by nad nimi panował ».

I powtórzył wszystkie te słowa Pana Samuel ludowi, który
od niego zażądał króla. Mówił: « Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do
swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotowywać też będą
broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze
do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady
oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i
winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i
sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, wasze woły najlepsze i wasze osły i zatrudni pracą
dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha ».
Odrzucił lud radę Samuela i wołał: « Nie, lecz król będzie
nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził
nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny! »
Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je
Panu. A Pan rzekł do Samuela: « Wysłuchaj ich żądania i
ustanów im króla ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

16

17

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twoim imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

19

18

Refren.
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
Bo do Pana należy nasza tarcza, *
a król nasz do Świętego Izraela.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 5, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo pojednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów

Mk 2, 1-12

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed
drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego,
odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc
ich wiarę, rzekł do paralityka: « Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy ».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli
w duszy: « Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? »
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do

nich: « Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest
łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje
grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź?
Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi
władzę odpuszczania grzechów — rzekł do paralityka: Mówię
ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach
wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc:
« Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jezus wielkim arcykapłanem

Hbr 4, 12-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne,
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami
Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by
nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy
otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy
w stosownej chwili.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63)

8

9

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

10

15

Refren.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Namaszczenie Saula na króla

1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina, a na imię
mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna
Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud.
Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: « Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na
poszukiwanie oślic ». Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli. Powędrowali
przez krainę Szaalim: też ich nie było. Poszli do ziemi Jemini
i również nie znaleźli.
Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan:
« Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem ».
Saul zbliżył się tymczasem do Samuela w bramie i rzekł:

« Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego ». Samuel odparł Saulowi: « To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść,
powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu ».
Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na jego
głowę, ucałował i rzekł: « Zaprawdę Pan namaścił cię na wodza swego ludu, Izraela ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2
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4
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6

7

Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 2a)

Refren: Król się weseli z Twej potęgi, Panie.
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Refren.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś *
długimi dniami na wieki i na zawsze.
Refren.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Boś go błogosławieństwem uczynił na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 2, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powołanie Mateusza

Mk 2, 13-17

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do
Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna
Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego:
« Pójdź za Mną ». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni
w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i
celnikami, mówili do Jego uczniów: « Czemu On je i pije z
celnikami i grzesznikami? »
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: « Nie potrzebują lekarza
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników ».
Oto słowo Pańskie.

2 TYDZIEŃ ZWYKŁY
2 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Sługa Boży światłością całej ziemi

Iz 49, 3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan rzekł do mnie: « Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się
rozsławię ».
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia
na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził
Mu Izraela.
I mówił: « To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela.
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a)
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4

7

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *

8

9

10

ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

1 Kor 1, 1-3

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych,
którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do
świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu
wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,

J 1, 14. 12b

aby się stali dziećmi Bożymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zamiast śpiewu przed Ewangelią wyznaczonego na poszczególne
niedziele zwykłe można wybrać inny spośród podanych na str. 471.

EWANGELIA
Duch Święty spoczął na Jezusie

J 1, 29-34

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
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 gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie
znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: “ Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym ”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym ».

2 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Samuela

1 Sm 3, 3b-10. 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka
Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział:
« Oto jestem ». Pobiegł do Helego mówiąc mu: « Oto jestem:
przecież mnie wołałeś ». Heli odrzekł: « Nie wołałem cię,
wróć i połóż się spać ». Położył się zatem spać.
Lecz Pan powtórzył wołanie: « Samuelu! ». Wstał Samuel
i pobiegł do Helego mówiąc: « Oto jestem: przecież mnie wołałeś ». Odrzekł mu: « Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż
się spać ». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: « Samuelu! ». Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: « Oto jestem: przecież mnie wołałeś ». Heli spostrzegł się, że to Pan
woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: « Idź spać. Gdyby
jednak kto cię wołał, odpowiedz: “ Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha ” ». Odszedł Samuel i położył się spać na swoim
miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem:
« Samuelu, Samuelu! ». Samuel dpowiedział: « Mów, bo sługa Twój słucha ». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
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Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem; « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wasze członki są członkami Chrystusa

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z
martwych.
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa?
Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez
człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą,
przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już
nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1, 41. 17b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powołanie pierwszych uczniów

J 1, 35-42

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: « Oto Baranek Boży ». Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do
nich: « Czego szukacie? ».
Oni powiedzieli do Niego: « Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, 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 się nazywał Kefas », to znaczy: Piotr.
Oto słowo Pańskie.

2 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca

Iz 62, 1-5

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 96 (95), 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c (R.: 3)

1

2

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
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Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. *
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Refren.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Różne dary Ducha Świętego

1 Kor 12, 4-11

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu
umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu
jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania
przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar
języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając
każdemu tak, jak chce.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-12

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego
uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego:
« 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 napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem — nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli — przywołał pana młodego i powiedział 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 Galilejskiej. 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.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jezus wielki arcykapłan na wzów Melchizedeka

Hbr 5, 1-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary
i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie
wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. Powinien
przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za
grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko
ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż
stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do
Niego: « Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził », jak i
w innym miejscu: « Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka ».
Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił
On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to,
co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
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Rzekł Pan do Pana mego: « Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich ».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
« Panuj wśród swych nieprzyjaciół.
Refren.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę ».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
« Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg odrzuca Saula

1 Sm 15, 16-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Po zwycięstwie Saula na Amalekitami Samuel powiedział
Saulowi: « Dosyć! Powiem ci, co rzekł do mnie Pan tej nocy ». Odrzekł: « Mów ». I mówił Samuel: « Czy to nie prawda, że choć byłeś mały we własnych oczach, to jednak ty właśnie stałeś się głową pokoleń izraelskich? Pan bowiem namaścił cię na króla izraelskiego. Pan wysłał cię w drogę i nakazał: “ Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz ”. Czemu więc nie
posłuchałeś głosu Pana? Z chciwości zabrałeś łup, popełniłeś
więc zło przed Panem ».
Saul odpowiedział Samuelowi: « Posłuchałem głosu Pana:
szedłem drogą, którą mię posłał Pan. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, Amalekitów zaś obłożyłem klątwą.
Lud zabrał najlepsze owce i bydło z obłożonej klątwą zdoby-

czy, aby je ofiarować Panu, Bogu twemu, w Gilgal ».
Samuel odrzekł: « Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa rozkazom Pana? Otóż lepsze jest
posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Opór
bowiem jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość
bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
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Refren: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.
« Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Nie przyjmę z twego domu cielca *
ani kozłów ze stad twoich.
Refren.
Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?
Refren.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zwyczajów Starego Testamentu
nie można przenosić do Nowego

Mk 2, 18-22

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli
więc do Jezusa i pytali: « Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? »
Jezus im odpowiedział: « Czy goście weselni mogą pościć,
dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo
pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego
ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część
ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym
razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki.
Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Motywy naszej nadziei

Hbr 6, 10-20

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście
usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy, zaś aby
każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.
Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie
mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł
na samego siebie, mówiąc: « Zaiste, hojnie cię pobłogosławię
i ponad miarę rozmnożę ». A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi.
Dlatego Bóg pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia,
wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli
trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia
zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i
silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę,
gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 111 (110), 1-2. 4-5. 9 i 10c (R.: 5b)
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Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Refren.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Refren.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze,
imię Jego jest święte i wzbudza trwogę. *
A Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Namaszczenie Dawida na króla

1 Sm 16, 1-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Pan rzekł do Samuela: « Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował
nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do

Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem
sobie króla ». Samuel odrzekł: « Jakże pójdę? Usłyszy o tym
Saul i zabije mnie ». Pan odpowiedział: « Weźmiesz ze sobą
jałowicę i będziesz mówił: “ Przybywam złożyć ofiarę Panu ”. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci
wskażę ».
Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: « Czy twe przybycie oznacza pokój? » Odpowiedział: « Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu.
Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę ». Oczyścił też
Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę.
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: « Z pewnością
przed Panem jest jego pomazaniec ». Pan jednak rzekł do Samuela: « Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki
wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla
oczu, Pan natomiast patrzy na serce ». Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł:
« Ten też nie został wybrany przez Pana ». Potem Jesse
przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: « Ten też
nie został wybrany przez Pana ». I kazał Jesse przejść przed
Samuelem siedmiu swoim synom, lecz Samuel powiedział
Jessemu: « Pan ich nie wybrał ».
Samuel więc zapytał Jessego: « Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: « Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on
pasie owce ». Samuel powiedział do Jessego: « Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on
nie przyjdzie ».
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Wtedy Pan rzekł: « Wstań i
namaść go, to ten ». Wziął więc Samuel róg z oliwą i nama-

ścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch
Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do
Rama.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 20. 21-22. 27-28 (R.: por. 21a)
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Refren: Ja sam wybrałem Dawida na króla.
Mówiąc kiedyś w widzeniu *
do świętych Twoich, rzekłeś:
« Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu.
Refren.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
On będzie wołał do Mnie: “ Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia ”.
A Ja go ustanowię pierworodnym, *
najwyższym z królów ziemi ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,

por. Ef 1, 17-18

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Szabat został ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu

Mk 2, 23-28

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród
zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to
faryzeusze rzekli do Niego: « Patrz, czemu oni robią w szabat
to, czego nie wolno? »
On im odpowiedział: « Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara,
najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom ».
I dodał: « To szabat został ustanowiony dla człowieka, a
nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem
szabatu ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Melchizedek typem biblijnym Chrystusa

Hbr 7, 1-3. 15-17

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkaniu Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z wszystkiego łupu. Imię jego
najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także
króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez
rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia,
upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na
zawsze.
Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek Togo, że na
podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał
się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według
siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: « Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Rzekł Pan do Pana mego: « Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich ».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *

« Panuj wśród swych nieprzyjaciół.
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Refren.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę ».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
« Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dawid zwycięża Goliata

1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Dawid rzekł do Saula: « Niech pan mój się nie trapi. Twój
sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem ». Saul odpowiedział Dawidowi: « To niemożliwe, byś stawił czoło temu
Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on
wojownikiem od młodości ».
Powiedział Dawid: « Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i
niedźwiedzi, ocali mnie również z ręki tego Filistyna ». Rzekł
więc Saul do Dawida: « Idź, niech Pan będzie z tobą ».
Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni
ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi.
Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek
jego szedł przed nim. Gdy Filistyn spostrzegł Dawida i mu się
przyjrzał, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida:
« Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? » Zło-

rzeczył Filistyn Dawidowi przez swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: « Zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom ».
Dawid odrzekł Filistynowi: « Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię i utnę ci głowę.
Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom: niech się przekona cały
świat, że Bóg jest z Izraelitami. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani oszczepem Pan ocala. Ponieważ jest to
wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce.
I oto gdy wstał Filistyn i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, ten również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw
Filistyna.
Sięgnął do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień,
wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię.
Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem: kamieniem z procy trafił Filistyna i zabił go, chociaż nie użył miecza.
Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego
miecz, a dobywszy z pochwy, dobił go i odciął mu głowę.
Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się
do ucieczki.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 144 (143), 1bc i 2ab. 9-10 (R.: 1a)
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Refren: Błogosławiony Pan, Opoka moja.
On moje ręce zaprawia do walki, *
moje palce do bitwy.
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On mocą i warownią moją, *
osłoną moją i moim wybawcą.
Refren.
Boże, będę Ci śpiewał pieśń nową, *
grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.
Ty królom dajesz zwycięstwo, *
Tyś wyzwolił sługę Twego, Dawida.
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
Uzdrowienie w dzień szabatu

Mk 3, 1-6

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w
szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: « Stań
tu na środku ». A do nich powiedział: « Co wolno w szabat:
uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? »
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z
gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca,
rzekł do człowieka: « Wyciągnij rękę ». Wyciągnął i ręka jego
stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz od-

byli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu

Hbr 7, 25 - 8, 6

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Jezus może zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego
zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników,
wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary
najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo
bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.
Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.
Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania
darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by
ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem,
gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień
Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to
w ten sposób został pouczony przez Boga: « Patrz zaś, abyś

uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze ».
Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o
ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte
zostało na lepszych obietnicach.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: 8a i 9a)
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Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoje wolę.
Nie chciałeś ofiary krwawej; ani z płodów ziemi, *
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.
Niech się radują i weselą w Tobie *
wszyscy, którzy Ciebie szukają,
a ci, którzy pragną Twojej pomocy, *
niech zawsze mówią: « Pan jest wielki ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Saul zazdrości Dawidowi uznania

1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyna Goliata, kobiety ze
wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw
króla Saula, przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I
śpiewały kobiety wśród grania i tańców: « Pobił Saul tysiące,
a Dawid dziesiątki tysięcy ». A Saul bardzo się rozgniewał,
bo nie podobały mu się te słowa. Mówił: « Dawidowi przyznały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko
królowania ». I od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem.
Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi
swoje, by zabili Dawida. Jonatan jednak bardzo upodobał sobie Dawida, uprzedził go więc o tym, mówiąc: « Ojciec mój,
Saul, pragnie cię zabić. Od rana miej się na baczności; udaj
się do jakiejś kryjówki i pozostań w ukryciu. Tymczasem ja
pójdę, by stanąć przy mym ojcu na polu, gdzie ty się będziesz
znajdował. Ja sam porozmawiam o tobie z ojcem. Zobaczę, co
będzie, i o tym cię zawiadomię ».
Jonatan mówił życzliwie o Dawidzie ze swym ojcem Saulem. Powiedział mu: « Niech nie zgrzeszy król przeciw swojemu słudze Dawidowi. Nie zawinił on przeciw tobie, a czyny
jego dla ciebie bardzo pożyteczne. On przecież swoje życie
narażał, on zabił Filistyna, dzięki niemu Pan dał całemu Izraelowi wielkie zwycięstwo. Patrzyłeś na to i cieszyłeś się. Dlaczego więc masz zamiar zgrzeszyć przeciw niewinnej krwi,
bez przyczyny zabijając Dawida? » Posłuchał Saul Jonatana i
złożył przysięgę: « Na życie Pana, nie będzie zabity! »
Zawołał Jonatan Dawida i powtórzył mu całą rozmowę.

Potem zaprowadził Dawida do Saula i Dawid został u niego
jak poprzednio.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13 (R.: por. 5b)
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Refren: Bogu zaufam, nie będę się lękał.
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo prześladuje mnie człowiek,
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uciska mnie w nieustannej walce.
Wrogowie moi wciąż mnie prześladują, *
liczni są ci, którzy ze mną walczą.
Refren.
Ty zapisałeś moje życie tułacze †
i przechowałeś łzy moje w swej sakwie, *
czyż nie są spisane w Twej księdze?
Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę. *
Po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
Refren.
W Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał, *
cóż może uczynić mi człowiek?
Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem, *
Tobie oddam ofiary pochwalne.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie

Mt 4, 23

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Podziw tłumów dla Jezusa

Mk 3, 7-12

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A
szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei, z
Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu
szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich
czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla
Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.
Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy
mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.
Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i
wołały: « Ty jesteś Syn Boży ». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus pośrednikiem Nowego Przymierza

Hbr 8, 6-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Teraz arcykapłan nasz otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie przymierze. Albowiem ganiąc ich, zapowiada:
« Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela
i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za
rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie
wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o
nich, mówi Pan.
Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w
owych dniach, mówi Pan: Dam prawo moje w ich myśli, a na
sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego
brata, mówiąc: “ Poznaj Pana! ”. Bo wszyscy Mnie poznają,
od małego aż do wielkiego. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy ».
Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 8 i 10. 11-12. 13-14 (R.: 11a)
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Refren: Łaska i wierność spotkają się z sobą.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Refren.
Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren.
Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dawid oszczędza Saula

1 Sm 24, 3-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Saul zabrał trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego
Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po
wschodniej stronie Skał Dzikich Kóz. I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze.

Była tam jaskinia, do której wszedł Saul. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: « Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: “ Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga,
abyś z nim uczynił, co ci się podoba ” ». Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało
serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula.
Odezwał się też do swych ludzi: « Niech mię broni Pan przed
dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu władcy i pomazańcowi Pana, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pana. » Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula.
Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini zawołał za
Saulem: « Panie mój, królu! » Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi oddając mu pokłon.
Dawid odezwał się do Saula: « Dlaczego dajesz posłuch
ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby?
Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w
jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego
władcę, bo jest pomazańcem Pana. Zresztą zobacz, mój ojcze,
połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Przeto że uciąłem
połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj
się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie
popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie
moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między
mną a tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja
ręka nie zwróci się przeciw tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: “ Od złych zło pochodzi ”, ręka moja nie
zwróci się przeciw tobie. Za kim to wyruszył król izraelski?
Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą? Pan
więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i to-

bą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni
mnie przed twobą. »
Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał:
« Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? » I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida: « Tyś sprawiedliwszy ode
mnie, gdyż świadczyłeś mi dobro, podczas gdy ja wyrządziłem ci krzywdę. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mię w twoje ręce, ty mnie nie
zabiłeś. Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli
na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi
szczęściem za to, coś mi dziś uczynił. Teraz już wiem, że na
pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)
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Refren: Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną.
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
Refren.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, †
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą. *
Niech Bóg ześle łaskę i miłość.
Refren.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
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nad całą ziemią Twoja chwała.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Mk 3,13-19

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których
sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię
Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba,
którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza,
Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Hbr 9, 1-3. 11-14
Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Pierwsze przymierze miało przepisy służby Bożej
oraz.ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej
części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik,
stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek,
który nosił nazwę « Święte Świętych ».
Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na
tym świecie, uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i
cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do
Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy,
którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę,
oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)
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Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
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bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Refren.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Refren.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,*
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Śmierć Saula i Jonatana

2 Sm 1,1-4. 11-12. 19. 23-27

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił
Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Na trzeci dzień
przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie
miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go:
« Skąd przybywasz? » Odpowiedział mu: « Ocalałem z izraelskiego obozu. » Rzekł do niego Dawid: « Opowiedz mi, proszę, co się tam stało? » Opowiedział więc, że ludzie uciekli z
pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że również ponieśli śmierć
Saul i jego syn Jonatan.

Dawid schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili
wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i
płakali, i pościli aż do wieczora, z tego powodu, że padli od
miecza Saul i syn jego Jonatan, i lud Pana i dom Izraela.
« O Izraelu, twa chwała na wyżynach zabita. Jakże padli
bohaterowie? Saul i Jonatan, kochający się i mili przyjaciele,
za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od
orłów, dzielniejsi od lwów. O, płaczcie nad Saulem, córki
izraelskie: On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi
ozdobami upiększał stroje. Jakże zginęli wśród boju bohaterowie? Jonatan zabity na wzgórzach. Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą
miłość niżeli miłość kobiet. Jakże zginąć mogli wśród boju
bohaterowie? Jakże przepadły wojenne oręże? »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 80 (79), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)

Refren: Odnów nas, Boże i daj nam zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Refren.
Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, *
obficie napoiłeś łzami.
Refren.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
a wrogowie nasi z nas szydzą.
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Odnów nas, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze *
a będziemy zbawieni.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rodzina niepokoi się o Jezusa

Mk 3, 20-21

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy,
wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: « Odszedł od zmysłów. »
Oto słowo Pańskie.

3 TYDZIEŃ ZWYKŁY
3 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką

Iz 8, 23b — 9, 3

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i
krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do
morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 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.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obroną mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren.
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia,

abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
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Refren.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jedność chrześcijan

1 Kor 1, 10-13. 17

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi
Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co
każdy z was mówi: « Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem
Kefasa, a ja Chrystusa ».
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was
ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił
Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć
Chrystusowego krzyża.
Oto słowo Boże.

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 DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Mt 4, 12-23
Mt 4, 12-17

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się
do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum 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
wzeszło światło ».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: « Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie ».
Koniec krótszej perykopy.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I
rzekł do nich: « Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi ». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci,
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem

swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie
choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Oto słowo Pańskie.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Nawrócenie Niniwitów

Jon 3, 1-5. 10

Czytanie z Księgi proroka Jonasza.
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami:
« Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam ». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy,
jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym — na trzy dni
drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i
wołał, i głosił: « Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie
zburzona ».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 4b)

4

5

6

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścierkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *

7

8

9

na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Przemija postać tego świata

1 Kor 7, 29-31

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby
nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie
korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Mk 1, 14-20

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i
głosił Ewangelię Bożą. Mówił: « Czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i
brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: « Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi ». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata
jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie Prawa Bożego

Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10

Czytanie z Księgi Nehemiasza.
Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy
zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą
Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł
księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym
uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz
wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi
na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego
ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które
zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma
całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy
ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział:
« Amen! Amen! » Potem pokłonili się i upadli przed Panem
na kolana, twarzą dotykając ziemi.
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie,
z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak
i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: « Ten
dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie
smutni i nie płaczcie! » Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał
te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: « Idźcie, spożywajcie
potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje
temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest

ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż
radość w Panu jest ostoją waszą ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b)
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Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
Mistyczne ciało Chrystusa

1 Kor 12, 12-30

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy

wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: « Ponieważ nie jestem ręką, nie należę
do ciała », czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?
Lub jeśliby ucho powiedziało: « Ponieważ nie jestem okiem,
nie należę do ciała », czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe
było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne
są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: « Nie jesteś mi potrzebna », albo głowa nogom: « Nie potrzebuję was ».
Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które
uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto
szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych
członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego
nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by
nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki
troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc gdy cierpi jeden
członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy
jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi
członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie
tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są
nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy

wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE

1 Kor 12, 12-14. 27

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy
przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

 Początek Ewangelii według świętego Łukasza.
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach,

które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy
od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci
udzielono.
W owym czasie:
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy 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 wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić
do nich: « Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Ofiara Chrystusa

Hbr 9, 15. 24-28

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby
przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do
wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do
samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem
Boga, nie po to aby się często miał ofiarować jak arcykapłan,
który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem
raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie
grzechów przez ofiarę z samego siebie.
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak
Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów
wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla
zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 1a)

1

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

2

3

4

5

6

Refren.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Refren.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego:
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Refren.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i przy dźwięku rogu: *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dawid króluje nad Izraelem

2 Sm 5, 1-7. 10

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: « Oto myśmy kości twoje i ciało.
Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wy-

prawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł
mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela ».
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I
zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
Dawid miał lat trzydzieści, gdy rozpoczął rządy, a panował lat czterdzieści. Judą rządził w Hebronie lat siedem i
sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś nad całym Izraelem i Judą
panował lat trzydzieści trzy.
Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy
przeciw Jebuzytom, zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do
Dawida: « Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi ». Oznaczało to: « Dawid tu nie wejdzie ». Dawid jednak
zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.
Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan Bóg Zastępów był z nim.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 29a)
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Refren: Na wieki zachowam łaskę dla Dawida.
Mówiąc kiedyś w widzeniu *
do świętych Twoich, rzekłeś:
« Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu ».
Refren.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.

25

26

Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
Jego władzę rozciągnę nad morzem, *
a jego panowanie nad rzekami.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. 2 Tm 1, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrystus przeciw szatanowi

Mk 3, 22-30

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o
Jezusie: « Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy ».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: « Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki
dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać,
lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza
i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.

Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego ».
Mówili bowiem: « Ma ducha nieczystego ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Ofiara Chrystusa

Hbr 10, 1-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam
obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane,
nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż
bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz
na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości
grzechów? Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.
Przeto 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
grzechy 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 ustanowić inną.
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11 (R.: 8a i 9a)

2

4

7

8

10

11

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę ».
Refren.
Głosiłem Twą sprawiedliwość *
w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Przeniesienie Arki do Miasta Dawidowego

2 Sm 6, 12b-15. 17-19

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z
domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący
Arkę Pana postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i
tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym
domem izraelskim prowadził Arkę Pana, wśród radosnych
okrzyków i grania na rogach.
Przyniesioną więc Arkę Pana ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej
Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i
ofiary pojednania. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń
i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po
jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

7

8

Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 8a)

Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
« Któż jest tym Królem chwały? » †
« Pan, dzielny i potężny, *
Pan, potężny w boju ».

9

10

Refren.
Bramy, podnieście swe szczyty †
i unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
« Któż jest tym Królem chwały? » *
« Pan Zastępów: On jest Królem chwały ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwi krewni Jezusa

Mk 3, 31-35

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali
po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: « Oto Twoja Matka i bracia
na dworze pytają się o Ciebie.
Odpowiedział im: « Któż jest moją matką i którzy są
braćmi? » I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł:
« Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten
Mi jest bratem, siostrą i matką ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Skuteczność ofiary Chrystusa

Hbr 10, 11-18

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Każdy kapłan Starego Przymierza staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary,
które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za
grzechy, siadł po prawicy Boga, oczekując tylko, « aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego ». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział:
« Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach,
mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich
wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już
wspominać nie będę ».
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

2

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Rzekł Pan do Pana mego: « Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich ».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
« Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.
Refren.

3

4

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, †
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę ».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
« Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Potomek Dawida będzie panował na wieki

2 Sm 7, 4-17

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Pan skierował do Natana następujące słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w
domu od dnia, w którym wywiodłem z Egiptu synów Izraela,
aż do dziś dnia. Przebywałem w namiocie albo przybytku.
Przez czas, gdy wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do
jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój
lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego
nie zbudowaliście Mi domu cedrowego?
A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi
Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś
był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą
wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich
twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na
ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu 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 ustanowiłem 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.
On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego
królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem,
a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów
ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją
cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki ».
Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 4-5. 27-28. 29-30 (R.: por. 29a)

4
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Refren: Na wieki zachowam łaskę dla Dawida.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia.
Refren.
On będzie wołał do Mnie: « Tyś jest Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia ».
A Ja go ustanowię pierworodnym, *
najwyższym z królów ziemi.
Refren.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze.

30

Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, *
a jego tron jak dni niebios trwały ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 13, 37b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o siewcy

Mk 4, 1-20

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki
tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i
usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora.
Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
« Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno
padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet
wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca
przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie
wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły,
wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny ». I dodał: « Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha ».
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z
Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: « Wam dana

jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza
wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli
oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby
się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica ».
I mówił im: « Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich
sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i
porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast
przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są
niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani
między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa,
lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają
się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na
ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wezwanie do wytrwania

Hbr 10, 19-25

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia, mamy pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez Krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i
żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z
sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od
wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy,
bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy
się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy
się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że
zbliża się dzień.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

1

2

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Refren.

3

4

5

6

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.
Refren.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dziękczynienie Dawida

2 Sm 7, 18-19. 24-29

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem mówił:
« Kimże ja jestem, Panie mój, Boże, i czym jest mój ród, że
doprowadziłeś mię aż dotąd? Ale to było jeszcze za mało w
Twoich oczach, Panie mój, Boże, lecz dałeś zapowiedź o domu sługi swego na daleką przyszłość. I to ma być prawo
człowieka, Panie mój, Boże?
Ustaliłeś dla siebie swój lud izraelski, aby był dla Ciebie
ludem na wieki, a Ty, o Panie, stałeś się dla niego Bogiem.
Teraz więc, o Panie, Boże, niech trwa na wieki słowo, któreś
wyrzekł o słudze swoim i jego domu, i czyń, jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: “ Pan
Zastępów jest Bogiem Izraela ”. A dom twego sługi, Dawida,
niech będzie trwały przed Tobą.
Tyś bowiem, o Panie Zastępów, Boże Izraela, objawił słu-

dze swemu, mówiąc: « Zbuduję ci dom ». Dlatego to sługa
Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą. Teraz, o
Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Ty
przekazujesz wspaniałą obietnicę słudze swemu.
Bądź teraz łaskaw pobłogosławić dom sługi swego, aby na
wieki trwał przed Tobą. Wszak to Ty jesteś, mój Panie Boże,
który to powiedział, a dzięki Twemu błogosławieństwu dom
sługi Twojego będzie błogosławiony na wieki ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14 (R.: por. Łk 1, 32a)
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Refren: Pan Bóg da Jemu tron ojca Dawida.
Pamiętaj, Panie, Dawidowi *
wszystkie jego trudy.
Jak złożył Panu przysięgę, *
związał się ślubem przed Bogiem Jakuba:
Refren.
« Nie wejdę do mieszkania w moim domu, †
nie wstąpię na posłanie mego łoża, *
nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku,
póki nie znajdę miejsca dla Pana, *
mieszkania dla Niego, dla Boga Jakuba.
Refren.
Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi:
« Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.
Refren.

12

13

14

A jeżeli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy ».
Refren.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
« Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119 (118), 105

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich
i światłem na mojej ścieżce.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o świetle

Mk 4, 21-25

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus mówił ludowi:
« Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem
lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na
jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha ».
I mówił im: « Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam
dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią
go i tego, co ma ».

Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara podtrzymuje wytrwałość

Hbr 10, 32-39

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po
oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc
wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to
stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie
majętność lepszą i trwałą.
Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką
zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. « Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i
nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli
się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim ».
My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 (R.: por. 39a)
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4

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.
Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *

a On spełni pragnienia twego serca.

5

6
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Refren.
Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.
Refren.
Pan umacnia kroki człowieka, *
a w jego drodze ma upodobanie.
A choćby upadł, nie będzie leżał, *
bo jego rękę Pan podtrzymuje.
Refren.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwała, †
wybawia od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Grzech Dawida

2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17. 27c

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Na początku roku, gdy królowie zwykli udawać się na
wojny, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym
Izraelem. Spustoszyli oni ziemię Ammonitów i oblegli Rabba.
Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie.

Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i
chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z
tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid
zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: « To
jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty ». Wysłał
więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. Kobieta ta poczęła,
posłała więc, by dać znać Dawidowi: « Jestem brzemienna ».
Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba: « Przyślij do
mnie Uriasza Chetytę ». Joab posłał więc Uriasza do Dawida.
Kiedy Uriasz stawił się u niego, Dawid wypytywał się o powodzenie Joaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: « Wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi ». Uriasz
opuścił pałac królewski, a za nim niesiono dar ze stołu króla.
Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz
ze wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano wiadomość Dawidowi: « Uriasz nie
wstąpił do swego domu ». Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w
jego obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz, położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do
domu swojego nie wstąpił.
Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go
za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: « Postawcie
Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem
odstąpicie go, aby został ugodzony i zginął ».
Joab obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, o
którym wiedział, że walczyli tam dzielni żołnierze nieprzyjacielscy. Ludzie z miasta wypadli i natarli na Joaba. Byli zabici
wśród ludu i sług Dawida; zginął też Uriasz Chetyta. Postępek, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 10-11 (R.: por. 3a)
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Refren: Zmiłuj się Boże, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Refren.
Uznaję bowiem nieprawość swoją *
i grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Refren.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
Refren.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

Mt 11, 25

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rozwój Królestwa Bożego

Mk 4, 26-34

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus mówił do tłumów: « Z królestwem Bożym dzieje się
tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy
czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam
nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy
stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora
już na żniwo ».
Mówił jeszcze: « Z czym porównamy królestwo Boże lub
w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się
większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że
ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu ».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile
mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do
nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara Abrahama wzorem dla nas

Hbr 11, 1-2. 8-19

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki
niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał
wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w
posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę
przywędrował do Ziemi Obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami
tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego
na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym
jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku,
otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary
Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i
to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak
gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad
brzegiem morskim.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co
im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali,
uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś
tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej.

Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż
przysposobił im miasto.
Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował
Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: « Z Izaaka będzie
dla ciebie potomstwo ». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen
wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Łk 1, 69-70. 71-72. 74-75 (R.: por. 68)
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Refren: Wielbijmy Pana, bo swój lud nawiedził.
Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków.
Refren.
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze.
Refren.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, *
po wszystkie dni nasze.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dawid wyznaje winę

2 Sm 12, 1-7a. 10-17

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do
niego i powiedział: « W pewnym mieście było dwóch ludzi,
jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i
wielką liczbę bydła, biedak nie miał nic, prócz jednej małej
owieczki, którą nabył.
On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jego
chleb jadła i piła z jego kubka, spała u jego boku i była dla
niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal
było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć gościowi, który doń zawitał. Zabrał więc owieczkę owemu biednemu mężowi i przygotował ją człowiekowi, co przybył do niego. »
Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział
do Natana: « Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał,
jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób,
gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. »
Natan oświadczył Dawidowi: « Ty jesteś tym człowiekiem. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego
na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Pan: “ Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu,
żony zaś twoje zabiorę sprzed twoich oczu, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu,
jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec
słońca ”. »
Dawid rzekł do Natana: « Zgrzeszyłem wobec Pana. » Na-

tan odrzekł Dawidowi: « Pan odpuszcza ci też twój grzech,
nie umrzesz. Lecz dlatego, że owym czynem pobudziłeś wrogów Pana do wielkiej zniewagi, syn, który ci się urodzi, na
pewno umrze. » Natan udał się potem do swego domu.
Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą
noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do
niego, chcieli go podźwignąć z ziemi: bronił się jednak i w
ogóle z nimi nie jadał.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12a)
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Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Refren.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Refren.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus ucisza burzę

Mk 4, 35-41

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy
zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: « Przeprawmy się
na drugą stronę. » Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak
był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak
że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: « Nauczycielu,
nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? » On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: « Milcz, ucisz się! » Wicher się
uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: « Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże wam brak wiary? » Oni zlękli się bardzo i mówili jeden
do drugiego: « Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? »
Oto słowo Pańskie.

4 TYDZIEŃ ZWYKŁY
4 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Szkajcie pokory

So 2, 3; 3, 12-13

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie
Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
może się ukryjecie w dzień gniewu Pana.
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 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Mt 5, 3)
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Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Refren.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga pokornych;
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

10

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

DRUGIE CZYTANIE
Bóg wybrał wzgardzonych

1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła
do Koryntian.
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu
tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych,
niewielu szlachetnie urodzonych.
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby
zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne,
aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone
według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg,
by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który
stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i
uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, « w
Panu się chlubił ten, kto się chlubi ».
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Mt 5, 12a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Błogosławieni ubodzy duchem

Mt 5, 1-12a

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i
nauczał ich tymi słowami:
« Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie ».
Oto słowo Pańskie.

4 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg obiecuje zesłać proroka

Pwt 18, 15-20

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak przemówił do ludu:
« Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich,
podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia:
“ Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech
już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł ” ».
I odrzekł mi Pan: « Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8)
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Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
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Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Refren.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
« Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Małżeństwo i celibat

1 Kor 7, 32-35

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak
by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była
święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na
was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali
przy Panu.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
1 mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus naucza jako mający władzę

Mk 1, 21-28

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on wołać: « Czego chcesz od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:
Święty Boży ».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: « Milcz i wyjdź z niego ». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym
krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: « Co
to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym
rozkazuje i są mu posłuszne ». I wnet rozeszła się wieść o
Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Oto słowo Pańskie.

4 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

Jr 1, 4-5. 17-19

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące
słowo: « Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię
prorokiem dla narodów.
Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co
ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.
A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze
stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom
judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.
Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć,
gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 15b)
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Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.
Refren.
Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
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16

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.
Refren.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.
Refren.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
Hymn o miłości

1 Kor 12, 31 — 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym
nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność
moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,
której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co
dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.
Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE

1 Kor 13, 4-13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,

której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co
dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus odrzucony w Nazarecie

Łk 4, 21-30

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: « Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli ». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się
pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili:
« Czyż nie jest to syn Józefa? ».
Wtedy rzekł do nich: « Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: “ Lekarzu, ulecz samego siebie ”; dokonajże i tu w
swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w
Kafarnaum ».
I dodał: « Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie

jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię
wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy
niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy,
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej
z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman ».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili
aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go
strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Zasługa wiary przed Chrystusem

Hbr 11, 32-40

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie,
Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach.
Którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów
sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom,
przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z
niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili
nieprzyjacielskie szyki.
Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty
otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie.
Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i
więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, kuszono,
przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w
nędzy, w utrapieniu, w ucisku — świat nie był ich wart — i
błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż
Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli
do doskonałości bez nas.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 20. 21-22. 23. 24 (R.: por. 25)
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Refren: Nabierzcie ducha, ufający Panu.
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *
na oczach ludzi.
Refren.
Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, *
ukrywasz ich w swoim namiocie przed swarliwym językiem.
Niech będzie Pan błogosławiony, *
On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście warownym.
Refren.
Ja zaś w przerażeniu mówiłem: *
« Odtrącony jestem od Twego oblicza »,
lecz Ty wysłuchałeś mój głos błagalny, *
gdy wołałem do Ciebie.
Refren.
Miłujcie Pana wszyscy, *
którzy Go czcicie.
Pan chroni wiernych, *
a pysznym z nawiązką odpłaca.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dawid ucieka przed Absalomem

2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela
Przybył ktoś, kto doniósł Dawidowi: « Serca ludzi z Izraela zwróciły się do Absaloma ». Wtedy Dawid dał rozkaz
wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie: « Wstańcie! Uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Spiesznie uciekajcie, ażeby nas nie napadł znienacka, nie sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie wygładził mieszkańców miasta ».
Dawid wstępował na Górę Oliwną. Wchodził na nią płacząc i mając głowę zasłoniętą. Szedł boso. Również wszyscy
ludzie, którzy mu towarzyszyli, zasłonili swe głowy i wstępując na górę płakali.
Król Dawid przybył do Bachurim. A oto wyszedł stamtąd
pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do domu Saula.
Nazywał się Szimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi
króla Dawida, chociaż był z nim po prawej i po lewej stronie
cały lud i wszyscy bohaterowie.
Szimei przeklinając wołał w ten sposób: « Precz, precz,
krwawy człowieku i niegodziwcze. Na ciebie Pan skierował
wszystką krew rodziny Saula, któremu zagarnąłeś panowanie.
Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego syna.
Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem
krwawym ».
Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui: « Dlaczego ten
zdechły pies przeklina pana mego, króla? Pozwól, że podejdę
i utnę mu głowę ».

Król odpowiedział: « Co ja mam z wami zrobić, synowie
Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział:
Przeklinaj Dawida! Któż w takim razie może mówić: Czemu
to robisz? » Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do
wszystkich swoich sług: « Mój własny syn, który wyszedł z
wnętrzności moich, nastaje na moje życie. Cóż dopiero ten
Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina,
gdyż Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo ».
I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze swymi ludźmi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

3

4

5

6

7

Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 8a)

Refren: Powstań o Panie, ocal moje życie.
Panie, jak liczni są moi prześladowcy, *
jak wielu przeciw mnie powstaje.
Mnóstwo jest tych, którzy mówią o mnie: *
« Nie znajdzie on w Bogu zbawienia ».
Refren.
Ty zaś, o Panie, jesteś moją tarczą *
i chwałą moją; Ty głowę mą wznosisz.
Głośno wołam do Pana, *
a On mi odpowiada ze świętej swojej góry.
Refren.
Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, *
ponieważ Pan mnie wspomaga.
I nie ulęknę się wcale tysięcy ludzi, *
którzy zewsząd na mnie nastają.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 7, 61

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uwolnienie opętanego w Gerazie

Mk 5, 1-20

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do
kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł
Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie
mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i
łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie
zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się
kamieniami w grobach i po górach.
Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i
krzyczał wniebogłosy: « Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz
mnie ». Powiedział mu bowiem: « Wyjdź, duchu nieczysty, z
tego człowieka ». I zapytał go: « Jak ci na imię? ». Odpowiedział Mu: « Na imię mi legion, bo nas jest wielu ». I prosił Go
na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.
A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go
więc: « Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli ». I
pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie.
A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym
zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.
Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli

do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak
siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął.
A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.
Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać
przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego:
« Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co
Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą ». Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił,
a wszyscy się dziwili.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wytrwanie w wierze

Hbr 12, 1-4

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam
zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi
i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po
prawicy tronu Boga.
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście
nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż
do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 27b)

26
27

Refren: Chwalić Cię będą, którzy Cię szukają.
Wypełnię moje śluby wobec bojących się Boga. *
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *
« Serca ich niech żyją na wieki ».
Refren.

28

30

31
32

Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *
oddadzą pokłon wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, *
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.
Refren.
A moja dusza będzie żyła dla Niego, *
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie, *
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Śmierć Absaloma

2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 - 19, 3

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł
zapuścił się pod konary wielkiego dębu. Absalom zaczepił
głową o dąb i zawisł między niebem a ziemią, muł natomiast
dalej popędził. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił
Joaba: « Widziałem Absaloma wiszącego na dębie ». Joab
wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma.
Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który
chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie samotnie. Strażnik wołając przekazał królowi tę wiadomość.
Właśnie przybył Kuszyta i powiedział: « Niech się raduje
pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył ci
sprawiedliwość uwalniając cię z ręki wszystkich, którzy powstali przeciw tobie ». Król zapytał Kuszytę: « Czy dobrze z

młodym Absalomem? » Odpowiedział Kuszyta: « Niech się
tak wiedzie wszystkim wrogom pana mojego, króla, którzy
przeciw tobie złośliwie powstali, jak powiodło się temu młodzieńcowi ».
Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i
płakał. Chodząc tak mówił: « Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu mój, synu mój! Kto by dał, bym ja umarł zamiast
ciebie? Absalomie, mój synu, mój synu! »
Joabowi zaś doniesiono: « Król płacze. Rozpacza z powodu Absaloma ». Tak więc zwycięstwo zmieniło się w tym
dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym
dniu wiadomość: « Król martwi się z powodu swego syna ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: 1a)

Refren: Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie
Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, †
zbaw sługę Twego, który Tobie ufa, *
Ty jesteś moim Bogiem.
Refren.
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Refren.
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *

i zważ na głos mojej prośby.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 8, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety

Mk 5, 21-43

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi
brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze
nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił
usilnie: « Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła ». Poszedł więc z nim, a wielki tłum
szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i
dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: « Żebym się
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa ». Zaraz też ustał
jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od
Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: « Kto się dotknął mojego płaszcza? » Odpowiedzieli Mu uczniowie: « Widzisz, że

tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął? »
On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy
kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z
nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On
zaś rzekł do niej: « Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości ».
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego
synagogi i donieśli: « Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? » Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł
przełożonemu synagogi: « Nie bój się, wierz tylko ». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana,
brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do
nich: « Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko śpi ». I wyśmiewali Go.
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
« Talitha kum », to znaczy: « Dziewczynko, mówię ci,
wstań ». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała
bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Kogo Bóg miłuje, tego karze

Hbr 12, 4-7. 11-15

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc
przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim
się zwraca do was jako do synów:
« Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze,
chłoszcze zaś każdego, którego przyjmuje za syna ».
Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z
dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale
smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli,
błogi plon sprawiedliwości. Dlatego opadłe ręce i osłabłe kolana wyprostujcie. Proste czyńcie ślady nogami, aby kto
chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez
którego nikt nie zobaczy Pana. Baczcie, aby nikt nie pozbawił
się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę,
nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 13-14. 17-18 (R.: por. 17)

Refren: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.

1

2
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Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Pycha Dawida i kara

2 Sm 24, 2. 9-17

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Król Dawid rzekł do Joaba, dowódcy wojsk, który był z
nim: « Przebiegnij wszystkie pokolenia Izraela od Dan do Beer-Szeby i policzcie ludzi, abym się dowiedział, jaka jest liczba narodu ». Joab przekazał królowi liczbę spisanej ludności.
Izrael liczył osiemset tysięcy mężczyzn zdolnych do noszenia
miecza, Juda zaś pięćset tysięcy.
Serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid
zwrócił się do Pana: « Bardzo zgrzeszyłem tym, czego doko-

nałem, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi,
bo postąpiłem bardzo nierozsądnie ». Gdy Dawid wstał nazajutrz rano. Wtedy to prorok Gad, « Widzący » Dawida,
otrzymał polecenie od Pana: « Idź i oświadcz Dawidowi: To
mówi Pan: Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie
jedną z nich, a Ja ci to uczynię.
Gad udał się do Dawida i przekazał mu następujące
oświadczenie: « Czy chcesz, by w twej ziemi nastało siedem
lat głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj
zaraza trwając trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć Temu, który mnie posłał ». Dawid odpowiedział Gadowi: « Jestem w wielkiej rozterce. Wolę raczej wpaść w ręce
Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. W ręce człowieka
wpaść nie chcę ».
Zesłał więc Pan na Izraela zarazę od rana do ustalonego
czasu. Umarło wtedy z narodu od Dan do Beer-Szeby siedemdziesiąt tysięcy ludzi.
Anioł wyciągnął już rękę nad Jerozolimą, by ją wyniszczyć: wtedy obudziła się u Pana litość i rzekł do anioła, niszczyciela ludności: « Wystarczy! Cofnij rękę! » Anioł Pana
znajdował się obok klepiska Arauny Jebusyty.
Dawid widząc, że Anioł zabija lud, wołał do Pana: « To ja
zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech
więc dotknie Twa ręka raczej mnie i dom mego ojca ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7. (R.: por. 5c)

1

Refren: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.
Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość, *
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7

a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Refren.
Grzech wyznałem Tobie *
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: « Wyznaję mą nieprawość Panu », *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Refren.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
Refren.
Ty jesteś moją ucieczką, *
wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością *
z mego ocalenia.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus nie przyjęty w Nazarecie

Mk 6, 1-6

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: « Skąd
On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda
dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a
brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas
także Jego siostry? » I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: « Tylko w swojej ojczyźnie, wśród
swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony ».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Przymierze

Hbr 12, 18-19. 21-24

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do
mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do
takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili,
aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż
Mojżesz powiedział: « Przerażony jestem i drżę ».
Wy natomiast przystąpiliście do gór Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby
aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych,
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do
pośrednika Nowego Testamentu — Jezusa, do pokropienia
krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11 (R.: por. 10)

2

3

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Refren.

4
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Góra Syjon, kres północy *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach *
okazał się twierdzą obronną.
Refren.
Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.
Refren.
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Śmierć Dawida

1 Krl 2, 1-4. 10-12

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał
swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: « Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i
okaż się mężem. Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się
powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mó-

wiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując
wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy
nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela ».
Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida
nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował
siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)

Refren: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.
10 Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
11 Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje;

12

Refren.
Do Ciebie, Panie, należy królowanie †
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła, *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże.
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rozesłanie Apostołów

Mk 6, 7-13

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich
po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. « Ale idźcie
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien ».
I mówił do nich: « Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was
nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich ».
Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też
wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i
uzdrawiali.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wezwanie do życia chrześcijańskiego

Hbr 13, 1-8

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Niech trwa w nas braterska miłość. Nie zapominajmy też o
gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom
dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami
uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względom i
łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi
Bóg.
Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na
pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: « Nie opuszczę cię ani pozostawię ». Śmiało więc
mówić możemy: « Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? ».
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam
słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich
wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27 (26), 1. 3. 5. 8b-9abc (R.: 1a)

1

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
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Refren.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy zachowam swą ufność.
Refren.
W namiocie swoim mnie ukryje *
w chwili nieszczęścia,
schowa w głębi przybytku, *
na skałę mnie wydźwignie.
Refren.
Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi, *
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Pochwała Dawida

Syr 47, 2-11

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Jak tłuszcz się oddziela od ofiar dziękczynnych, tak Dawid
od synów Izraela.
Ze lwami igrał jakby z koźlętami i z niedźwiedziami jak z
jagniętami owiec. Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i

nie usunął hańby ludu, gdy podniósł rękę i kamieniem z procy
obalił pychę Goliata? Wezwał bowiem Pana Najwyższego,
który dał prawicy jego taką siłę, że zgładził człowieka, potężnego w walce, i wywyższył moc swego ludu. Tak wysławiano
go po dziesięć tysięcy razy i wychwalano z powodu błogosławieństw Pana, przynosząc mu koronę chwały.
Albowiem starł nieprzyjaciół znajdujących się wokół,
zniszczył wrogich Filistynów i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego.
W każdym swym czynie oddał chwałę Świętemu i Najwyższemu słowami uwielbienia, z całego serca swego śpiewał
hymny i umiłował Tego, który go stworzył.
Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy i mile płynął dźwięk ich głosów; świętom nadał przepych i upiększył
doskonale uroczystości, aby wychwalano święte imię Pana i
by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem.
Pan darował mu grzechy, moc jego podniósł na wieki, dał
mu przymierze królowania i tron chwały w Izraelu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18 (17), 31. 47 i 50. 51 (R.: por. 47b)
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Refren: Błogosławiony Bóg mój i Zbawiciel.
Droga Boża jest nieskalana, *
słowo Pana wypróbowane w ogniu;
On tarczą dla wszystkich, *
którzy doń się chronią.
Refren.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów *

i pieśnią wysławiał Twoje imię.

51

Refren.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi *
i okazujesz łaskę dla Twego pomazańca,
dla Dawida *
i jego potomstwa na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tm 1, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię,
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Śmierć Jana Chrzciciela

Mk 6, 14-29

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało
rozgłosu, i mówił: « Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim ». Inni zaś mówili:
« To jest Eliasz »; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak
jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: « To
Jan, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał ».
Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego
trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego
Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: « Nie wolno ci mieć żony twego brata ». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.
Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża

prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał,
odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom
wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej
Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i
współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: « Proś mię, o
co chcesz, a dam ci ». Nawet jej przysiągł: « Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa ». Ona wyszła i
zapytała swą matkę: « O co mam prosić? » Ta odpowiedziała:
« O głowę Jana Chrzciciela ».
Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła:
« Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela ».
A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i
biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a
dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Ofiara duchowa

Hbr 13, 15-17. 20-21

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to
jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o
dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać
sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem,
bo to nie byłoby dla was korzystne.
Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec,
Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra,
byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w
oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

1

2

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

3

4

5

6

Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.
Refren.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.
Refren.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg wysłuchuje prośby Salomona

1 Krl 3, 4-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę,

bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu
tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: « Proś o to, co mam
ci dać ».
A Salomon odrzekł: « Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże
mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida,
mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia.
Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał,
ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od
zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? »
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił.
Bóg więc mu powiedział: « Ponieważ poprosiłeś o to, a nie
poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa i nie
poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla
siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc
spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne,
takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie
będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę,
tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

9

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *

10

11

12

13

14

Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus lituje się nad tłumem

Mk 6, 30-34

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Po swej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł
do nich: « Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i
wypocznijcie nieco ». Tak wielu bowiem przychodziło i od-

chodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość
nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął
ich nauczać.
Oto słowo Pańskie.

5 TYDZIEŃ ZWYKŁY
5 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Światło dobrych uczynków

Iz 58, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych
tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwrócić
się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On
rzecze: « Oto jestem! »
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i
mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i
nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 4-5. 6-7. 8a. i 9 (R.: 4a)

4

5

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
On wschodzi w ciemnościach jako światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.

6

7

8
9

Refren.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Refren.
Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
Rozdaje i obdarza ubogich;
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nauczanie świętego Pawła

1 Kor 2, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc
słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej,
jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim
drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic
z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie
na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wy jesteście światłem świata

Mt 5, 13-16

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są
w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w
niebie ».
Oto słowo Pańskie.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Marność życia ludzkiego

Job 7, 1-4. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Joba.
Job przemówił w następujący sposób:
« Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie
pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do
cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: “ Kiedyż zaświta i wstanę? ”
Lecz noc wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku.
Czas leci jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nic
zazna ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147A (146), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3a)

1

2

3

4

Refren: Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bugu, *
słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem, *
gromadzi rozproszonych z Izraela.
Refren.
On leczy złamanych na duchu *
i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy *

i każdej nadaje imię.

5

6

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

DRUGIE CZYTANIE
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

1 Kor 9, 16-19. 22-23

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada
mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz
jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki
szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem
wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla
słabych stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej
niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w
niej swój udział.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 8, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus wziął na siebie nasze słabości
i nosił nasze choroby.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus uzdrawia i wypedza złe duchy

Mk 1, 29-39

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i
Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona
leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się
do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i
usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do
Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał
złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i
udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za
nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli
Mu: « Wszyscy Cię szukają ». Lecz On rzekł do nich:
« Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i
tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem ». I chodził po całej
Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Oto słowo Pańskie.

5 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

Iz 6, 1-2a. 3-8

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego
na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał
świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po
sześć skrzydeł.
I wołał jeden do drugiego: « Święty, Święty, Święty jest
Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały ». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.
I powiedziałem: « Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o
nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów! ».
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając
w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim
ust moich i rzekł: « Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina
jest zmazana, zgładzony twój grzech ».
I usłyszałem głos Pana mówiącego: « Kogo mam posłać?
Kto by Nam poszedł? » Odpowiedziałem: « Oto ja, poślij
mnie! ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: por. 1c)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
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8

lub: Alleluja.
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Refren.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana: *
« Zaprawdę, chwała Pana jest wielka. »
Refren.
Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

1 Kor 15, 1-11

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem,
którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również bę-

dziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał
się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po
wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i
niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół
Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi
łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem
więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża
ze mną.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście
uwierzyli.
Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE
1 Kor 15, 3-8. 11
Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał
się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po

wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście
uwierzyli.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Łk 5, 1-11

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z
nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała
do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem
usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: « Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów ». A Szymon odpowiedział:
« Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili.
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci ». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się
rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak
że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i
rzekł: « Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzesz-

ny ». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba
i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
Lecz Jezus rzekł do Szymona: « Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił ». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili
wszystko i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Stworzenie świata

Rdz 1, 1-19

Czytanie z Księgi Rodzaju
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była
bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią
bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Wtedy Bóg rzekł: « Niechaj się stanie światłość ». I stała
się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją
od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy.
A potem Bóg rzekł: « Niechaj powstanie sklepienie w
środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich ».
Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi.
A potem Bóg rzekł: « Niechaj zbiorą się wody spod nieba
w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha ». A
gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a
zbiorowisko wód nazwał morzem.
Bóg widząc, że były dobre, rzekł: « Niechaj ziemia wyda
rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są
nasiona ». I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę
dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg wi-

dział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień
trzeci.
A potem Bóg rzekł: « Niechaj powstaną ciała niebieskie,
świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy,
aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią ». I stało
się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby
rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I
umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;
aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, czwarty.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104 (103),1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b)
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Refren: Radością Pana dzieła, które stworzył.
Błogosław, duszo moja. Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Refren.
Umocniłeś ziemię w jej podstawach, *
nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
Refren.
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
co pośród gór się sączą.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *

i śpiewa wśród gałęzi.

24

35

Refren.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
Tyś wszystko mądrze uczynił,
ziemia jest pełna Twych stworzeń. *
Błogosław, duszo moja, Pana.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 8, 1-7. 9-13
Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewsiej.
Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili
się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki
Przymierza Pana z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu
Etanim, na Święto Namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli
Arkę i przenieśli Arkę Pana, Namiot Spotkania i wszystkie
święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani
oraz lewici.
A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona
przy nim, przed Arką składali wraz z nim na ofiarę owce i
woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza
Pana na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak
rozpostarte skrzydła nad miejsce Arki, że okrywały Arkę i jej
drążki z wierzchu. W Arce nie było nic, oprócz dwóch ka-

miennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy
Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z
ziemi egipskiej.
A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pana. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby
z powodu tego obłoku, bo chwała Pana napełniła dom Pański.
Wtedy przemówił Salomon:
« Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze.
Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania
Twego na wieki ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 6-7. 9-10 (R.: por. 8a)

6

7

9

10

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.
Słyszeliśmy o Arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
Refren.
Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, *
a Twoi wierni niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na sługę Twego, Dawida, *
nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie

Mt 4, 23

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus uzdrawia chorych

Mk 6, 53-56

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus i Jego uczniowie się przeprawili, przypłynęli do
ziemi Genezaret i przybili do brzegu.
Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. Ludzie biegali
po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych,
tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do
wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u Jego płaszcza mogli się
dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali
zdrowie.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Stworzenie zwierząt i ludzi

Rdz 1, 20 — 2, 4a

Czytanie z Księgi Rodzaju
Po stworzeniu światła Bóg rzekł: « Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią,
pod sklepieniem nieba ». Tak stworzył Bóg wielkie potwory
morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego
rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi
słowami: « Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały
wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi ». I
tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty.
Potem Bóg rzekł: « Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, gady i płazy i dzikie zwierzęta według
ich rodzajów ». I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich gadów i płazów. I widział
Bóg, że były dobre.
Wreszcie Bóg rzekł: « Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad
wszelkim gadem i płazem ». Stworzył więc Bóg człowieka na
swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i
niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: « Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili
ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad każdym gadem i płazem ».

I rzekł Bóg: « Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w
sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego
zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i
dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona ». I stało
się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo
dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty.
W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz
wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem
dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.
Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Refren.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Refren.
Owce i bydło wszelakie *

9

i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 8, 22-23. 27-30
Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego
zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba,
rzekł:
« O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty ani
w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego
przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z
całego swego serca.
Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież
niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta
świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego
sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać
Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę
świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: “ Tam będzie moje Imię ”, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi
Twój sługa na tym miejscu.
Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu,
Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko
wysłuchaj, ale też i przebacz ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)
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Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Refren.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wierne są wszystkie przykazania Twoje, Panie,
ustalone na wieki, na zawsze.

Ps 111, 7b. 8a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawo Boże i tradycje ludzkie

Mk 7, 1-13

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie,
którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego
uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i
których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków,
naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: « Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych,
lecz jedzą nieczystymi rękami? »
Odpowiedział im: « Słusznie prorok Izajasz powiedział o
was, obłudnikach, jak jest napisane: “ Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie
na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi ”. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie ».
I mówił do nich: « Umiecie dobrze uchylać przykazanie
Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział:
“ Czcij ojca swego i matkę swoją ” oraz: “ Kto złorzeczy ojcu
lub matce, niech śmiercią zginie ”. A wy mówicie: “ Jeśli kto
powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w
ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie ”, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla
matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście

sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy
czynicie ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg stwarza człowieka i umieszcza go w raju

Rdz 2, 4b-9. 15-17

Czytanie z Księgi Rodzaju
W dniu, w którym Pan Bóg stworzył ziemię i niebo, nie
było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu
na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i
rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby.
Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął
w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg
umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga
wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny
owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i
drzewo poznania dobra i zła.
Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie
Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał
człowiekowi taki rozkaz: « Z wszelkiego drzewa tego ogrodu
możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania
dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104 (103), 1-2a. 27-28. 29bc-30 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Refren.
Wszystko oczekuje Ciebie, *
byś dał im pokarm w swym czasie.
Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.
Refren.
A gdy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Królowa Saby odwiedza Salomona

1 Krl 10,1-10

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Królowa Saby, usłyszawszy o Salomonie, przybyła, aby
się osobiście przekonać o jego mądrości przez roztrząsanie
trudnych zagadnień. Przyjechała więc do Jerozolimy ze
świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i
bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie

przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim,
co postanowiła. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we
wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było
zagadnienia, nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił.
Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz
pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w
potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pana, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla:
« Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o
twoich dziełach i o twej mądrości. Jednak nie dowierzałam
tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano.
Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski,
które usłyszałam.
Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy. Oni stale
znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją
mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że
ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela. Z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości ».
Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i
bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie
przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby
dała królowi Salomonowi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 5-6. 30-31. 39-40 (R.: por. 30a)
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Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
Powierz Panu swą drogę, *
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zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.
Refren.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, †
wybawia od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. J 17, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa nieczystość pochodzi z serca

Mk 7, 14-23

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
« Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z
zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;

lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha ».
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: « I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz
wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo
nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się
wydala ». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: « Co wychodzi z człowieka, to czyni go
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi,
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Stworzenie kobiety. Małżeństwo

Rdz 2, 18-25

Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan Bóg rzekł: « Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam; uczynię mu zatem odpowiednią pomoc ».
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie
ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny,
aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę « istota żywa ». I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom
powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to
zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:
« Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta ».
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali
nawzajem wstydu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bałwochwalstwo Salomona

1 Krl 11, 4-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku
bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak
szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida.
Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz

Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na
wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.
Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce
odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się
ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi:
« Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego
przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie
wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię
tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to
wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na
Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 3-4. 35-36. 37 i 40 (R.: por. 4)

Refren: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.
3 Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
4 Pamiętaj o nas Panie, gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie, *
przyjdź nam z pomocą.
Refren.

35

36

37

49

Ojcowie nasi zmieszali się z poganami *
i nauczyli się ich uczynków.
Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.
Refren.
Składali w ofierze swych synów *
i swoje córki złym duchom.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prośba poganki wysłuchana

Mk 7, 24- 30

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie
mógł pozostać w ukryciu.
Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka
była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu
do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła
Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.
Odrzekł jej: « Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo
niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom ».

Ona Mu odparła: « Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci ».
On jej rzekł: « Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę ». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Grzech pierworodny

Rdz 3, 1-8

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty:
« Czy to prawda, że Bóg powiedział: “ Nie jedzcie owoców
ze wszysttkich drzew tego ogrodu ”? »
Niewiasta odpowiedziała wężowi: « Owoce z drzew tego
ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w
środku ogrodu, Bóg powiedział: “ Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli ” ». Wtedy rzekł
wąż do niewiasty : « Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że
gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy, i
tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło ».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego
drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego
owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on
zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są
nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga
przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew
wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7 (R.: por. 1a)

Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.
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Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość, *
a grzech jego zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Refren.
Grzech wyznałem Tobie *
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: « Wyznaję mą nieprawość Panu », *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Refren.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
Refren.
Ty jesteś moją ucieczką, *
wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością *
z mego ocalenia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zapowiedź podziału królestwa Salomona

1 Krl 11, 29-32; 12, 19

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spo-

tkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy
płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie,
porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: « Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg
Izraela: “ Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam
dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze
względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela ” ».
Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dziś dzień.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81 (80), 10-11ab. 12-13. 14-15 (R.: por. 11a i 9a)
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Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj Mnie, mój ludu.
Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.
Refren.
Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: *
nie był Mi posłuszny Izrael.
Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, *
niech postępują według zamysłów swoich.
Refren.
Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami:
natychmiast bym zgniótł ich wrogów *
i obrócił rękę na ich przeciwników.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uzdrowienie głuchoniemego

Mk 7, 31-37

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad
Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: « Effatha », to
znaczy: « Otwórz się ». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: « Dobrze uczynił wszystko.
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Potomek Ewy zwycięży zło

Rdz 3, 9-24

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: « Gdzie jesteś? ».
On odpowiedział: « Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się ».
Rzekł Bóg: « Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? ».
Mężczyzna odpowiedział: « Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: « Dlaczego to uczyniłaś? ».
Niewiasta odpowiedziała: « Wąż, mnie zwiódł i zjadłam ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: « Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę ».
Do niewiasty powiedział: « Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on
zaś będzie panował nad tobą ».
Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: « Ponieważ posłuchałeś
swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w
słowach: “ Nie będziesz z niego jeść ”, przeklęta niech będzie

ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej
pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i
oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś
wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz ».
Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: « Oto
człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz
nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z
drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki ».
Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał
tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka,
Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące
ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 2 i 4. 5-6.12-13 (R.: por. 1)
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Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Zanim się narodziły góry, †
nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
Refren.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:

6

12

13

rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Refren.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Schizma Jeroboama

1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Jeroboam pomyślał sobie tak: « W tych warunkach władza
królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud
będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pana, to zechce
wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego
mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama ».
Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote
cielce i ogłosił ludowi: « Zbyteczne jest, abyście chodzili do
Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z
ziemi egipskiej ». Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego
umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo
lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan.
Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował
spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami.
Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu,
piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone
w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel,

składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił
w Betel kapłanów wyżyn, które urządził.
Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi. Lecz przeciwnie,
mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko
chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem
wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z
powierzchni ziemi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 6-7a. 19-20. 21-22 (R.: por. 4a)
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Refren: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.
Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie, *
popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie *
nie pojęli Twych cudów.
Refren.
U stóp Horebu zrobili cielca *
i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota.
Zamienili swą Chwałę *
na podobiznę cielca jedzącego siano.
Refren.
Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chama, *
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Drugie rozmnożenie chleba

Mk 8, 1-10

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść,
przywołał do siebie uczniów i rzekł im: « Żal mi tego tłumu,
bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli
ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo
niektórzy z nich przyszli z daleka ».
Odpowiedzieli uczniowie: « Skąd tu na pustkowiu będzie
mógł ktoś nakarmić ich chlebem? ».
Zapytał ich: « Ile macie chlebów? ».
Odpowiedzieli: « Siedem ».
I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te siedem
chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom,
aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I
nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać.
Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem
koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.
Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice
Dalmanuty.
Oto słowo Pańskie.

6 TYDZIEŃ ZWYKŁY
6 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Wymagająca wolność człowieka

Syr 15, 15-20

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować
wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci
dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i
widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje
każdy czyn człowieka.
Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2)

1

2

Refren: Błogosławieni szukający Boga.
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem.
Refren.

4

5

17

18

33

34

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Refren.
Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo.
Refren.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Prawdziwa mądrość

1 Kor 2, 6-10

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość
tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.
Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą
Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której
nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy,
jak zostało napisane, to, czego « ani oko nie widziało, ani

ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują ».
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika
wszystko, nawet głębokości Boga samego.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 63b. 68b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
Wymagania Nowego Przymierza

Mt 5, 17-37

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się
wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w
królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie
większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “ Nie zabijaj ”; a
kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam po-

wiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu “ Raka ”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł “ Bezbożniku ”, podlega karze
piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś
z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę
powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni
grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: “ Nie cudzołóż ”. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w
swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało
miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków,
niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: “ Jeśli kto chce oddalić swoją żonę,
niech jej da list rozwodowy ”. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, narażają na
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się
cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: “ Nie będziesz fałszywie przysięgał ”, “ lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi ”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie,
ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest
podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem

wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie
możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest, od Złego pochodzi ».
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA KRÓTSZA

Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie
większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “ Nie zabijaj ”, a
kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: “ Nie cudzołóż ”. A Ja wam
powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w
swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: “ Nie będziesz fałszywie przysięgał ”, “ lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi ”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest, od Złego pochodzi ».
Oto słowo Pańskie.

6 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Odosobnienie trędowatego

Kpł 13, 1-2. 45-46

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: « Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to
przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego
synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: “ Nieczysty, nieczysty! ” Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego
mieszkanie będzie poza obozem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

2

5

11

Ps 32 (31), 1-2. 5 i 11 (R.: por. 7)

Refren: Tyś jest ucieczką i moją radością.
Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Refren.
Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. †
Rzekłem: « Wyznaję mą nieprawość Panu », *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Paweł naśladowcą Chrystusa

1 Kor 10, 31 — 11, 1

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem
ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod
każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra
wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Oto słowo Boże.
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
Uzdrowienie trędowatego

Mk 1, 40-45

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na
kolana, prosił Go: « Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić ».

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
« Chcę, bądź oczyszczony ». Natychmiast trąd go opuścił i
został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: « Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich ».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać
to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Oto słowo Pańskie.

6 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Błogosławiony, kto pokład ufność w Bogu

Jr 17, 5-8

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
To mówi Pan:
« Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i
który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce.
Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega,
gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan
jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego
nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie
obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście.
Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje
wydawać owoców ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5a)

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

3

4

6

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co uczyni, jest udane.
Refren.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15, 12. 16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego
twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie.
Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy,
jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 6, 23ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Cieszcie się i radujcie,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Błogosławienie ubodzy, biada bogaczom

Łk 6, 17. 20-26

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
« Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać
się będziecie.
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i
gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu
Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód
cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić
się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak
samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Kain zabija Abla

Rdz 4, 1-15. 25

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Adam zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: « Urodziłam mężczyznę z pomocą Pana ». A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, Kain zaś uprawiał rolę.
Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze
płody roli, Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z
ich tłuszczu. Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina
zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą.
Pan zapytał Kaina: « Dlaczego jesteś smutny i dlaczego
twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze,
miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech waruje u wrót i łasi się do ciebie, a przecież ty
masz nad nim panować ».
Rzekł Kain do Abla, brata swego: « Chodźmy na pole ». A
gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił
go.
Wtedy Bóg zapytał Kaina: « Gdzie jest twój brat, Abel? ».
On odpowiedział: « Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata
mego? ».
Rzekł Bóg: « Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno
woła ku Mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli,
która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego,
przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci

już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi ».
Kain rzekł do Pana: « Zbyt wielka jest kara moja, abym
mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam
się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi,
każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić ».
Ale Pan mu powiedział: « O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie! ». Dał też Pan znamię
Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka.
Adam raz jeszcze zbliżył się do swojej żony i ta urodziła
mu syna, któremu dała imię Set, « gdyż — jak mówiła — dał
mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 1 i 8. 16bc-17. 20-21 (R.: por. 14a)
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Refren: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.
Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
« Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
Refren.
Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?
Refren.
Zasiadłszy przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swojej matki.

21

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? »
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
To co wystawia wiarę na próbę, rodzi wytrwałość

Jk 1, 1-11

Początek Listu świętego Jakuba Apostoła.
Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienie dwunastu pokoleniom w rozproszeniu.
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć
spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość
zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali,
nienaganni, w niczym nie wykazując braków.
Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią
Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na
pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali
morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo
jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach.
Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat
polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, kwiat
jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 67-68. 71-72. 75-76 (R.: por. 77a)

67

68

71

72

75

76

Refren: Okaż mi litość, niech ożyję, Panie.
Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, *
teraz jednak strzegę Twego prawa.
Dobry jesteś i dobrze czynisz, *
naucz mnie Twoich ustaw.
Refren.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył Twych ustaw.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Refren.
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus nie chce dać znaku

Mk 8, 11-13

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: « Czemu to plemię domaga
się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie
dany temu plemieniu ».
I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął
na drugą stronę.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg zsyła potop

Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi
na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że
stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł:
« Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi:
ludzi, zwierzęta, gady i płazy, i ptaki powietrzne, bo żal Mi,
że ich stworzyłem ».
Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga.
A potem Pan rzekł do Noego: « Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec
Mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt
czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również
i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten
sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co
istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem ».
I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy
upłynęło siedem dni, wody potopu spadły na ziemię.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 9-10 (R.: por. 11b)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.
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Oddajcie Panu, synowie Boży, *
Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Refren.
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny! *
Głos Pana pełen dostojeństwa!
Refren.
Głos Pana zgina dęby i ogałaca lasy, *
a w Jego świątyni wszyscy wołają: « Chwała! ».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg nikogo nie kusi do złego

Jk 1, 12-18

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem
zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany
przez Pana tym, którzy Go miłują.
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg
bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie
kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i
nęci każdego. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi
grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.

Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z
góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia
zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a)
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Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.
Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz Twoim prawem,
aby mu dać wytchnienie *
w dniach nieszczęśliwych.
Refren.
Pan bowiem nie odpycha swego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd zwróci się ku sprawiedliwości, *
Pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Refren.
A kiedy myślę: « Moja noga się chwieje », *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
Twoja pociecha orzeźwia moją duszę.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Mk 8, 14- 21

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden
chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał:
« Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda ».
Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają
chleba.
Jezus zauważył to i rzekł im: « Czemu rozprawiacie o tym,
że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie,
tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie: macie
uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów
pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu
tysięcy? ».
Odpowiedzieli Mu: « Dwanaście ».
« A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków? ».
Odpowiedzieli: « Siedem ».
I rzekł im: « Jeszcze nie rozumiecie? ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Koniec potopu i wyjście z arki

Rdz 8, 6-13. 20-22

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które
przedtem uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz
wracał, dopóki nie wyschła woda na ziemi.
Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy
ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy
miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze
była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy
rękę, schwytał ją i zabrał do arki. Przeczekawszy zaś jeszcze
siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa
oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. I czekał
jeszcze siedem dni, po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona
już nie powróciła do niego.
W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w
pierwszym dniu miesiąca wody obeschły na ziemi, i Noe,
zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już
prawie sucha.
Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich
zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do
siebie: « Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na
ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości.
Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to
uczyniłem; będą one zatem istniały, jak długo trwać będzie
ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc ».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 7a)
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Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Refren.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wprowadzajcie usłyszane słowo w czyn

Jk 1, 19-27

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien
być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do
gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości

Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały
bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione
w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś
przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest
do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.
Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i
wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc
serce swoje nie powściąga swego języka, to pobożność jego
pozbawiona jest podstaw. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b)
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Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej świętej górze?
Ten, który postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.
Refren.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, *
kto nie czyni bliźniemu nic złego;
nie ubliża swoim sąsiadom, *

4
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ale szanuje tego, kto się boi Pana.
Refren.
Kto dotrzyma, przysięgi dla siebie niekorzystnej *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uzdrowienie niewidomego

Mk 8, 22-26

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął
niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył
mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: « Czy widzisz
co? ». A gdy przejrzał, powiedział: « Widzę ludzi, bo gdy
chodzą, dostrzegam ich niby drzewa ».
Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i
wyraźnie.
Jezus odesłał go do domu ze słowami: « Tylko do wsi nie
wstępuj ».

Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Przymierze Boga z Noem

Rdz 9, 1-13

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pobłogosławił Bóg Noego i jego synów, mówiąc do nich:
« Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię.
Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne
niechaj się was boi i lęka. Wszystkie bowiem gady i płazy, i
wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie.
Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na
pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko.
Tylko nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia. Upomnę
się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie; upomnę się o
nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie
człowieka i u każdego o życie brata. Jeśli kto przeleje krew
ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek
został stworzony na wyobrażenie Boga.
Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniajcie ziemię i
miejcie władzę nad nią ».
Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: « Ja, Ja
zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które
po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami; z
ptactwem, ze zwierzęta domowymi i polnymi, jakie są przy
was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już
nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już
nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię ».

Po czym Bóg dodał: « A to jest znak przymierza, które Ja
zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na
wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem
przymierza między Mną i ziemią ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 20b)
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Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
bo Pan odbuduje Syjon *
i ukaże się w swym majestacie.
Refren.
Przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Refren.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię,
aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.
Refren.
Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
By imię Pana głoszono na Syjonie †
i Jego chwałę w Jeruzalem, *
kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, †

by służyć Panu.
Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Godność ubogich w Kościele

Jk 2, 1-9

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa
Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby.
Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek
przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także
człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: « Usiądź na zaszczytnym miejscu. », do ubogiego zaś powiecie: « Stań sobie tam albo
usiądź u podnóżka mojego. », to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał
ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców
królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś
odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? 7 Czy
nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano
nad wami?
Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie
Prawo: « Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego », dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na
osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 7a)
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Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Będę błogosławić Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

J 6, 63b. 68

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Mk 8, 27-33

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: « Za kogo uważają Mnie
ludzie? ».
Oni Mu odpowiedzieli: « Za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków ».
On ich zapytał: « A wy za kogo Mnie uważacie? ».
Odpowiedział Mu Piotr: « Ty jesteś Mesjaszem ». Wtedy
surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nic mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz
On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra
słowami: « Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym,
co Boże, ale o tym, co ludzkie ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Pomieszanie języków pod wieżą Babel

Rdz 11, 1-9

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w
kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: « Chodźcie, wyrabiajmy cegłę
i wypalmy ją w ogniu ». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: « Chodźcie,
zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie
sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się
nic rozproszyli po całej ziemi ».
A Pan zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę,
które budowali ludzie, rzekł: « Są oni jednym ludem i mają
wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować.
A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe,
cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy
tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! ».
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał
mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył
ich po całej powierzchni ziemi.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 12b)
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Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca zamysły ludów.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Refren.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Refren.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara bez uczynków jest martwa

Jk 2, 14-24. 26

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama
wiara zdoła go zbawić?
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub

brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: « Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! », a nie dacie im
tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to
przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam
uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę
wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg?
Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara
bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz,
nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara
współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi: « Uwierzył
przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość »,
i został nazwany przyjacielem Boga.
Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na
podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Tak jak ciało
bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1)
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Refren: Radość znajduję w Bożych przykazaniach.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
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Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała na zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza sprawiedliwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwi uczniowie Jezusa

Mk 8, 34 — 9, 1

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami
i rzekł im: « Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać
świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek
w zamian za swoją duszę?

Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym
pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy
wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego
razem z aniołami świętymi ».
Mówił także do nich: « Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara patriarchów

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki
niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały
tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina,
za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem
zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze
mówi.
Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał
śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed
zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący
bowiem do Boga musi wierzyć, że Bóg jest i że wynagradza
tych, którzy Go szukają.
Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego
jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę,
aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał
się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się tylko
przez wiarę.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11 (R.: por. 1b)

2

3

4

5

10

11

Refren: Będę wysławiał imię Twe na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Refren.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Refren.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym

Jk 3, 1-10

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi
bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.
Wszyscy bowiem często upadamy.
Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym,

zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć
tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny
ster nadaje taki kierunek, jak odpowiada woli sternika.
Tak samo język, mimo że jest małym członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki
las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język
jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci
całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia.
Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i
stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła
je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi
okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy
jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi,
stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może,
bracia moi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 12 (11), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 8a)
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Refren: Ty nas zachowasz, Panie nasz i Zbawco.
Ratuj, o Panie, bo brakuje pobożnych, *
zanikła wierność wśród ludzi.
Wszyscy okłamują swych bliźnich, *
z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami.
Refren.
Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi *
i języki skłonne do zuchwalstwa.
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Tych, którzy mówią: « Naszą siłą język, *
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem? »
Refren.
Słowa Pana są szczere, †
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, *
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie, *
na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Mk 9, 7

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwarły się niebiosa i zabrzmiał głos Ojca:
« To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie ».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przemienienie Pańskie

Mk 9, 2-13

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich
samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec
nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: « Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza ». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się

głos: « To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie ». I zaraz
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie,
tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając
tylko między sobą, co znaczy « powstać z martwych ».
I pytali Go: « Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw
musi przyjść Eliasz? »
Rzekł im w odpowiedzi: « Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż
mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane ».
Oto słowo Pańskie.

7 TYDZIEŃ ZWYKŁY
7 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Przykazania miłości bliźniego

Kpł 19, 1-2. 17-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Pan powiedział do Mojżesza: « Mów do całej społeczności
synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)

1

2

3

4

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana,*
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana*
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
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Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

1 Kor 3, 16-23

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch
Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga,
tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema,
że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u
Boga. Zresztą jest napisane: « On udaremnia zamysły przebiegłych » lub także: « Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców ».
Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko
bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy
to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy

przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus
Boga.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 2, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Mt 5, 38-48

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Słyszeliście, że
powiedziano: “ Oko za oko i ząb za ząb ”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza
cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj
temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: “ Będziesz miłował swego
bliźniego ”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie?

Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski ».
Oto słowo Pańskie.

7 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg odpuszcza grzechy

Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan Bóg:
« Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej:
pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też
drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją
chwałę.
Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu.
Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe
przestępstwa i nie wspominam twych grzechów ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 41 (40), 2-3. 4-5. 13-14 (R.: por. 5b)
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Refren: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem.
Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, *
ocali go Pan w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, †
uczyni szczęśliwym na ziemi *
i nie odda w moc jego wrogów.
Refren.
Pan mu pomoże na łożu boleści, *
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podczas choroby poprawi mu posłanie.
Mówię: « O Panie, zmiłuj się nade mną, *
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie! »
Refren.
A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości *
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Przez Chrystusa wypowiada się
nasze « Amen » Bogu na chwałę

2 Kor 1, 18-22

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma
równocześnie « tak » i « nie ». Syn Boży, Chrystus Jezus,
Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był
« tak » i « nie », lecz dokonało się w Nim « tak ». Albowiem
ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są « tak ». Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze « Amen » Bogu na
chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie,
i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć
i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Syn Człowieczy ma na ziemi
władzę odpuszczania grzechów

Mk 2, 1-12

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed
drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego,
odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc
ich wiarę, rzekł do paralityka: « Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy ».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli
w sercach swoich: « Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż
może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? »
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do
nich: « Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest
łatwiej powiedzieć do paralityka: “ Odpuszczają ci się twoje
grzechy ”, czy też powiedzieć: “ Wstań, weź swoje łoże i
chodź? ” Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na
ziemi władzę odpuszczania grzechów (rzekł do paralityka):
“ Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu ” ».

On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach
wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc:
« Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego ».
Oto słowo Pańskie.

7 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Dawid oszczędza Saula

1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysiące
wyborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni
Zif.
Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu;
Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była
wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie uśpieni leżeli dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: « Dziś Bóg oddaje
wroga twojego w moc twoją. Teraz pozwól, że przybiję go
dzidą do ziemi, jednym pchnięciem, drugiego nie będzie trzeba ». Dawid odparł Abiszajowi: « Nie zabijaj go! Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca Pańskiego, a nie doznałby kary? ».
Zabrał więc Dawid dzidę i dzbanek z wodą od wezgłowia
Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie
wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał
na nich twardy sen.
Dawid oddalił się na przeciwległe wzgórze i stanął na
wierzchołku góry, z daleka, a dzieliła go od nich spora odległość.
Wtedy Dawid zawołał do Saula: « Oto dzida królewska,
niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza
człowieka za sprawiedliwość i wierność; Pan dał mi ciebie w
ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
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Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus nowy Adam

1 Kor 15, 45-49

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni
Adam — Chrystus — duchem ożywiającym.
Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy;
jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić
będziemy obraz Człowieka niebieskiego.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Łk 6, 27-38

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za

tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek,
nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego,
który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość
okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko
tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie
tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż
samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego;
ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną,
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Boże pochodzenie mądrości

Syr 1, 1-10

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki.
Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może
policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż zbadać potrafi?
Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków.
Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?
Jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na
swym tronie.
To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie
swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a
tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

Ps 93 (92), 1. 2 i 5bc (R.: por. 1a)

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.
Refren.

2

5

Twój tron niewzruszony na wieki. *
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Twojemu domowi przystoi świętość *
po wszystkie dni, o Panie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość zstępująca z góry

Jk 3, 13-18

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Najmilsi:
Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się
w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi
z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w
sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie
przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie.
Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość
ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś
zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna
do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych
owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a)

Refren: Nakazy Pana są radością serca.
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Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. 2 Tm 1, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uzdrowienie opętanego epileptyka

Mk 9, 14-29

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i
uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali
Go. On ich zapytał: « O czym rozprawiacie z nimi? »
Odpowiedział Mu jeden z tłumu: « Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego.
Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim

uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli ».
On zaś rzekł do nich: « O, plemię niewierne, dopóki mam
być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go
do Mnie ». I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch
zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał
się z pianą na ustach.
Jezus zapytał ojca: « Od jak dawna to mu się zdarza? »
Ten zaś odrzekł: « Od dzieciństwa. I często wrzucał go
nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz
co, zlituj się nad nami i pomóż nam ».
Jezus mu odrzekł: « Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest
dla tego, kto wierzy ».
Natychmiast ojciec chłopca zawołał: « Wierzę, zaradź
memu niedowiarstwu! »
A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: « Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci,
wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego ». A on krzyknął i
wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: « On umarł ». Lecz
Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał.
Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: « Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? » Rzekł im:
« Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bądź wierny Bogu, a On zajmie się tobą

Syr 2, 1-11

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie.
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w ostatnim twym dniu.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych
losach utrapień bądź wytrzymały. Bo w ogniu doświadcza się
złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i
Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie
wasza zapłata.
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał
Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim
wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza
grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 (R.: por. 5)
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Refren: Zaufaj Panu, On sam będzie działał.
Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.
Refren.
Pan zna dni postępujących nienagannie, *
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
W czasie klęski nie zaznają wstydu, *
w dniach głodu zostaną nasyceni.
Refren.
Odstąp od złego, czyń dobrze, *
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość †
i nie opuszcza swych świętych, *
nikczemni wyginą na zawsze, †
a ich potomstwo będzie wytępione.
Refren.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, †
wybawia od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Warunki dobrej modlitwy

Jk 4, 1-10

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Najmilsi:
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie
skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach
waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a
nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest
nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być
przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może
utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: « Zazdrośnie pożąda
On ducha, którego w nas utwierdził »? Daje zaś tym większą
łaskę: dlatego mówi: « Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę ».
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to
i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie
serca, ludzie chwiejni! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i
płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w
przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 55 (54), 7-8. 9-10. 11 i 23 (R.: por. 23a)

Refren: Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma
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Mówię: « Gdybym miał skrzydła jak gołąb, *
uleciałbym i spoczął;
uciekłbym daleko, *
zamieszkałbym na pustyni.
Refren.
Prędko bym sobie wyszukał schronienie *
od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, *
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
Refren.
Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, *
a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, *
nigdy nie dopuści, by zachwiał się sprawiedliwy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ga 6, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Mk 9, 30-37

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jed-

nak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: « Syn Człowieczy będzie wydany w
ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie ». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się
Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich:
« O czym to rozprawialiście w drodze? » Lecz oni milczeli, w
drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich
jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: « Jeśli kto
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i
sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: « Kto przyjmuje
jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość mistrzynią życia

Syr 4, 11-19

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano
wstaje, będzie napełniony weselem.
Kto ją posiądzie, odziedziczy chwałę, a gdzie ona wejdzie,
tam Pan błogosławi. Którzy jej służą, oddają cześć Świętemu,
a miłujących ją Pan będzie miłował. Kto jej słucha, sądzić będzie narody, a kto do niej się przykłada, mieszkać będzie spokojnie.
Kto jej zaufa, ten ją odziedziczy i posiadać ją będą jego
pokolenia. W początkach powiedzie go trudnymi drogami,
bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez
swe nakazy.
Następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje
go i odkryje mu swe tajemnice. A jeśliby zszedł na bezdroża,
opuści go i odda w moc jego upadku.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 165 i 168. 171-172. 174-175 (R.: por. 165a)

Refren: Obfity pokój miłującym Prawo.
165 Obfity pokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nigdy się nie potkną.
168 Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *

bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Refren.
171 Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem, *
bo mnie nauczasz Twych ustaw.
172 Niech mój język opiewa Twoje słowo, *
bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe.
Refren.
174 Pragnę Twojej pomocy, Panie, *
a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.
175 Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, *
niech mnie wspierają Twoje wyroki.
Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zależność ludzi od Boga

Jk 4, 13-17

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Najmilsi:
Zwracam się do was, którzy mówicie: « Dziś albo jutro
udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy
uprawiać handel i osiągniemy zyski », wy, którzy nie wiecie
nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
Zamiast tego powinniście mówić: « Jeżeli Pan zechce, i
będziemy żyli, zrobimy to lub owo ». Teraz zaś chełpicie się
w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna.
Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3)
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Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Słuchajcie tego, wszystkie narody, *
nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi.
niscy pochodzeniem na równi z możnymi, *
bogaci razem z ubogimi.
Refren.
Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swych bogactw?
Refren.
Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej.
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy †
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie.
Refren.
Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, *
jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym
swoje bogactwa.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
jak tylko przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Mk 9, 38-40

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: « Nauczycielu, widzieliśmy
kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe
duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami ».
Lecz Jezus odrzekł: « Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto
czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o
Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Nie polegaj na bogactwach

Syr 5, 1-8

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: « Jestem
samowystarczalny ».
Nic daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami
swego serca.
Nie mów: « Któż mi ma coś do rozkazywania? ». Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość.
Nic mów: « Zgrzeszyłem i cóż mi się stało? ». Albowiem
Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś
miał dodawać grzech do grzechu.
Nie mów: « Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich
grzechów ». U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a
na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego
z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz
w dniu wymiaru sprawiedliwości.
Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic
ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 (39), 5a)

1

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, †

2

3

4

6

nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nic zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawic Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Refren.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nic więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Refren.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Marność dostatków doczesnych

Jk 5, 1-6

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty
wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć
będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.
Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów.

Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego:
nie stawia wam oporu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 49 (48), 14-15ab. 15cde-16. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3)
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Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Taka jest droga zaufanych w sobie, *
i przyszłość zakochanych we własnych słowach.
Są jak owce pędzone do Otchłani, *
śmierć ich pasie, zejdą prosto do grobu.
Refren.
Panować nad nimi będą sprawiedliwi, †
rankiem zniknie ich postać, *
ich mieszkaniem jest Otchłań.
Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z krainy umarłych, *
zabierze mnie do siebie.
Refren.
Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu,
bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, *
a jego bogactwo nie pójdzie za nim.
Refren.
I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
« Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził »,
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie zobaczą światła.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 Tes 2, 13

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Unikać okazji do grzechu

Mk 9, 41-50

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień
młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij
ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego,
niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I
jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją;
lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być
wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie
gaśnie.
Bo każdy ogniem będzie posolony.

Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją
przyprawicie?
Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Prawdziwa przyjaźń

Syr 6, 5-17

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język słodko mówiący
uprzejme pozdrowienia. Żyjących z tobą w pokoju może być
wielu, ale gdy idzie o doradców, jeden z tysiąca.
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a
niezbyt szybko mu zaufaj.
Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny,
nie pozostanie nim w dzień twego ucisku.
Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. Bywa przyjaciel, ale tylko jako
towarzysz stołu, nie wytrwa w dniu twego ucisku.
W powodzeniu twoim stanie się jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. Jeśli zaś zostaniesz poniżony,
stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.
Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności
przed twymi przyjaciółmi.
Wierny bowiem przyjaciel potężna obrona, kto go znalazł,
skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani
równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący
się Pana. Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią,
bo jaki jest on, taki i jego bliźni.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 12 i 16. 18 i 27. 34-35 (R.: 35a)
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Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Będę się radował z Twych ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.
Refren.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.
Refren.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Cierpliwość i wytrwanie

Jk 5, 9-12

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
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 wychwa-

lamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest
litości i miłosierdzia.
Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na
niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze « tak »
niech będzie « tak », a « nie » niech będzie « nie », abyście
nie popadli pod sąd.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a)
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Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy, *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze *
nie płonie gniewem na wieki.
Refren.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest Jego łaska dla Jego czcicieli.

12

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 17, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nierozerwalność małżeństwa

Mk 9, 41-50

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na
próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając zapytał ich: « Co wam nakazał Mojżesz? ».
Oni rzekli: « Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
oddalić ».
Wówczas Jezus rzekł do nich: « Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są
dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela ».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział
im: « Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołó-

stwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Człowiek obdarowany przez Stwórcę

Syr 17, 1-5

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci.
Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni oraz
dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Uczynił ich
groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad
zwierzętami i ptactwem.
Przyodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na
swój obraz.
Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serca zdolne do
myślenia.
Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył.
Położył oko swoje w ich sercu, aby im pokazać wielkość
swoich dzieł. Imię świętości wychwalać będą i wielkość Jego
dzieł opowiadać.
Postawił przed nimi wiedzę i prawo życia dał im w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa.
Wielkość majestatu widziały ich oczy i uszy ich słyszały
okazałość Jego głosu. Rzekł im: « Trzymajcie się z dala od
wszelkiej niesprawiedliwości ». I dał każdemu przykazania co
do bliźniego.
Przed Nim są zawsze ich drogi, nie skryją się przed Jego
oczami.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 13-14. 15-16. 17-18a (R.: por. 17)
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Refren: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Dni człowieka są jak trawa, *
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika, *
i wszelki ślad po nim ginie.
Refren.
Lecz łaska Boga jest wieczna *
dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, *
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Namaszczenie chorych

Jk 5, 13-20

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Najmilsi:
Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest
ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje
ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się

modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się
jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała
swój plon.
Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika
z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje
liczne grzechy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 141 (140), 1-2. 3 i 8 (R.: por. 2a)
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Refren: Moja modlitwa jest jak dym kadzidła.
Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą, *
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło, *
a podniesione moje ręce, jak ofiara wieczorna.
Refren.
Postaw, Panie, straż przy moich ustach *
i wartę przy bramie warg moich.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje oczy, *
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus błogosławi dzieci

Mk 10, 13-16

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: « Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do
takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego ».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie.

8 TYDZIEŃ ZWYKŁY
8 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg nie opuszcza swojego ludu

Iz 49, 14-15

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Mówił Syjon: « Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał ».
« Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a)
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Refren: Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.
Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
Refren.
Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
Refren.
W Bogu zbawienie moje i chwała. *

9

Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. *
Przed Nim wylejcie wasze serca.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

1 Kor 4, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy
tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z
nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez
was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet
sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie
niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie
Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni
zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 6, 33

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ufność w Opatrzność Bożą

Mt 6, 24-34

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a
ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż
one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był
tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,
to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać?
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień
sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy ».
Oto słowo Pańskie.

8 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Naród wybrany jest oblubienicą Boga

Oz 2, 16. 17b. 21-22

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
To mówi Pan:
« Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją
wyprowadzić i mówić do jej serca, i będzie Mi tam uległa jak
za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie
przez wierność, a poznasz Pana ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
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Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
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nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów, *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jesteście listem Chrystusowym
dzięki naszej posłudze

2 Kor 3, 1b-6

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do
was lub od was? Wy jesteście naszym listem pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.
Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym
dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nic
żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z
siebie lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też
sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza,
przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch
zaś ożywia.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Z woli swej zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrystus jest oblubieńcem Kościoła

2, 18-22

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli
więc do Jezusa i pytali: « Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? ».
Jezus im odpowiedział: « Czy goście weselni mogą pościć,
dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo
pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego
ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część
ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym
razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki.
Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków ».
Oto słowo Pańskie.

8 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość

Syr 27, 4-7

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu.
Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie
serce człowieka po rozumnym słowie.
Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to
bowiem jest próbą dla ludzi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)
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Refren: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Refren.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim, *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Refren.

15

16

Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków.
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć

1 Kor 15, 54b-58

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
« Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? » Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu
niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Z obfitości serca mówią usta

Łk 6, 39-45

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: « Czy może
niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w
pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we
własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu:
“ Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim
oku ”, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku,
wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz,
ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.
Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani
złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z
dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca
mówią jego usta ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Prawdziwe nawrócenie

Syr 17, 24-29

Czytanie z Księgi proroka Syracydesa.
Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.
Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, umniejsz zgorszenie.
Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej występek w wielkiej nienawiści.
Któż w krainie zmarłych wielbić będzie Najwyższego,
zamiast żyjących, którzy mogą oddawać Mu chwałę?
Zmarły, jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia, żyjący i zdrowy wychwala Pana.
Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla
tych, którzy się do Niego nawracają
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32 (31), 1-2. 5. 6. 7 (R.: por. 11a)
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Refren: Cieszcie się w Panu, wszyscy sprawiedliwi.
Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
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Refren.
Grzech wyznałem Tobie *
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: « Wyznaję moją nieprawość Panu », *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Refren.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wiemy, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną.
Refren.
Ty jesteś moją ucieczką, *
wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością *
z mego ocalenia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dziękczynienie Bogu Ojcu,
który nas zbawił przez Chrystusa

1P 1, 3-9

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez
powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas
do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w nie-

bie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą
dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego
złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i
cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Chociaż Go nie widzieliście, miłujecie Go, teraz także nie widząc wierzycie w
Niego, wierząc zaś ucieszycie się radością niewymowną i
pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 111 (110), 1-2. 5-6. 9 i 10c (R.: 5b)
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Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Refren.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, *
oddając im posiadłości pogan.
Refren.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze,
a Jego sprawiedliwość *
będzie trwać na wieki.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

Mk 10, 17-27

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: « Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? »
Jezus mu rzekł: « Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj,
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę ».
On Mu rzekł: « Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości ».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:
« Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i
chodź za Mną ». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: « Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego ». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: « Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa
Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej

jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu
wejść do królestwa Bożego ».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
« Któż więc może się zbawić? »
Jezus spojrzał na nich i rzekł: « U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Prawdziwa ofiara

Syr 35, 1-12

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.
Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko
to bowiem dzieje się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź
i z weselem poświęć dziesięcinę.
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według
swej możności, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie.
Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty,
ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ
Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50(49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b)
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Refren: Boże zbawienie ukażę uczciwym.
« Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze ».
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.
Refren.
« Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał, †
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Refren.
Bogu składaj ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,*
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Proroctwa podtrzymują naszą nadzieję

1 P 1, 10-16

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra.
Najmilsi:
Nad zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Ba-

dali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa,
który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla
Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało
objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć
sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili
Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć
w te sprawy pragną aniołowie.
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie
trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam
przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak
posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych
żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu
stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was
powołał, gdyż jest napisane: « Świętymi bądźcie, bo Ja jestem
święty ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2)
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Refren: Pan Bóg obiecał ludziom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Refren.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Refren.

4

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nagroda za wyrzeczenia

Mk 10, 28-31

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Piotr powiedział do Jezusa: « Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą ».
Jezus odpowiedział: « Zaprawdę, powiadam wam: Nikt
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek,
dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie
przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich
pierwszymi ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa o nawrócenie wszystkich ludów

Syr 36, 1. 4-5a. 10-17

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Zmiłuj się nad nami Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody.
Niech Cię uznają, jak my Cię uznajemy, że nie ma Boga
prócz Ciebie, o Panie!
Odnów znaki i powtórz cuda. Zgromadź wszystkie pokolenia Jakuba i weź je w posiadanie, jak było od początku.
Panie, zlituj się nad narodem, który jest nazwany Twoim
imieniem, nad Izraelem, którego przyrównałeś do pierworodnego. Miej miłosierdzie nad Twoim świętym miastem, nad
Jeruzalem, miejscem Twego odpoczynku. Napełnij Syjon wysławianiem Twej mocy i lud Twój chwałą swoją.
Daj świadectwo tym, którzy od początku są Twymi stworzeniami, i wypełnij proroctwa, dane w Twym imieniu. Daj
zapłatę tym, którzy oczekują Ciebie, i prorocy Twoi niech się
okażą prawdomówni.
Wysłuchaj, Panie, błagania Twych sług, według błogosławieństwa Aarona nad Twoim ludem. Niech wszyscy na ziemi
poznają, że jesteś Panem i Bogiem wieków.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 79 (78), 8 i 9. 11 i 13 (R.: por. Syr 36, 1b)

Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
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Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, †
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól *
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.
Refren.
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Cena naszego odkupienia

1 P 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra.
Najmilsi:
Wiecie, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa,
jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie
przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w
ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wyście
przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są
skierowane ku Bogu.

Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni
prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni
drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem
ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z
niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.
Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat
trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na
wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)
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Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
lub: Alleluja.
Chwal, Jerozolimo, Pana, *
chwal twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Refren.
Zapewnia pokój twoim granicom, *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
a szybko mknie Jego słowo.
Refren.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 10, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zapowiedź męki

Mk 10, 32-45

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus
wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim,
byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o
tym, co miało Go spotkać:
« Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go
na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują
Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie ».
Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i
Jan, i rzekli: « Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o
co Cię poprosimy ».
On ich zapytał: « Co chcecie, żebym wam uczynił? »
Rzekli Mu: « Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie ».
Jezus im odparł: « Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony? »
Odpowiedzieli Mu: « Możemy ».
Lecz Jezus rzekł do nich: « Kielich, który Ja mam pić, pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej

stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których
zostało przygotowane ».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać
się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł
do nich: « Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie
tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się
stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Chwała Boga w stworzeniach

Syr 42, 15-25

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Wspominać będę dzieła Pana i opowiadać będę to, co widziałem. Na słowa Pana powstały dzieła Jego. Jak słońce
świecąc patrzy na wszystkie rzeczy, tak chwała Pana napełnia
Jego dzieło.
Nie jest dane świętym Pana, by mogli opowiedzieć
wszystkie godne podziwu dzieła Jego, które Pan Wszechmocny utwierdził, aby wszystko mocno stanęło ku Jego chwale.
On zbadał przepaści i serca ludzkie i wszystkie ich knowania poznał, albowiem Najwyższy posiada całą wiedzę i
przewiduje najdalszą przyszłość. Ogłasza to, co minęło, i to,
co będzie, i odsłania ślady ukrytych rzeczy. Żadna myśl nie
ujdzie Jego uwagi i nie ukryje się przed Nim ani jedno słowo.
On ustawił w pięknym porządku wielkie dzieła swej mądrości, ponieważ istnieje przed wiekami i na wieki, a nic Mu
nie będzie dodane ani odjęte i nie potrzebuje żadnego doradcy.
Jakże godne ukochania są wszystkie Jego dzieła, i zaledwie iskierką są te, które poznajemy. Wszystko to żyje i trwa
na wieki i w każdej potrzebie wszystko jest Mu posłuszne.
Wszystko idzie parami, jedno naprzeciw drugiemu i nie
mają żadnego braku; przez jedno umocnił dobro drugiego, a
któż się nasyci, patrząc na Jego chwałę?
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 6a)
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Refren: Przez słowo Pana powstały niebiosa.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Refren.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Refren.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Refren.
Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
1 P 2, 2-5. 9-12
Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali
ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, « że słodki jest
Pan ».
Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i
drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu
przez Jezusa Chrystusa.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy,
którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym,
którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy
miłosierdzia doznali.
Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie
dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom, wychwalali
Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako
złoczyńców.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 2)

1

2

3

4

5

Refren: Stańcie z radością przed obliczem Pana.
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Refren.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Refren.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uzdrowienie niewidomego w Jerycho

Mk 10, 46-52

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z
Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: « Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną ».
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: « Synu Dawida, ulituj się nade mną ».
Jezus przystanął i rzekł: « Zawołajcie go ». I przywołali
niewidomego, mówiąc mu: « Bądź dobrej myśli, wstań, woła
cię ». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do
Jezusa. A Jezus przemówił do niego: « Co chcesz, abym Ci
uczynił? »
Powiedział Mu niewidomy: « Rabbuni, żebym przejrzał ».
Jezus mu rzekł: « Idź, twoja wiara cię uzdrowiła ». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Pochwała wielkich przodków

Syr 44, 1. 9-13

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według
następstwa ich pochodzenia.
Ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć, i zginęli,
jakby wcale nie istnieli, byli, ale jak gdyby nie byli, a dzieci
ich z nimi.
Lecz ci mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy.
Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich ich
dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)
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Refren: Śpiewajmy Panu, bo swój lud miłuje.
Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Refren.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
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niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Refren.
Niech się święci cieszą w chwale, *
niech się weselą na łożach biesiadnych,
chwała Boża niech będzie w ich ustach: *
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wezwanie do bratniej miłości

1 P 4, 7-13

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i
trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie
wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele
grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania.
Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie
nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.
Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa
Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której
Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla
waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało
coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście

uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i
radowali przy objawieniu się Jego chwały.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 10. 11-12. 13 (R.: por. 13ab)
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Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Głoście wśród ludów, *
że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Refren.
Przed obliczem Pana, który 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.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nieurodzajna figa. Oczyszczenie świątyni

Mk 11, 11-25

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z
Dwunastoma do Betanii.
Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, uczuł głód. A widząc z
daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy
bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi.
Wtedy rzekł do drzewa: « Niech już nikt nigdy nie je owocu z
ciebie ». Słyszeli to Jego uczniowie.
I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął
wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni,
powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł
sprzęt jaki przez świątynię. Potem uczył ich mówiąc: « Czyż
nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla
wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię
zbójców ».
Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie i szukali
sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim,
gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
Gdy zaś wieczór zapadał, wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: « Rabbi, patrz,
drzewo figowe, któreś przeklął, uschło ».
Jezus im odpowiedział: « Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: “ Podnieś się i rzuć
w morze ”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to,

co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie,
że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest
w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Szukanie mądrości

Syr 51, 12-20

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twoje
imię.
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona,
serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą
drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko
trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie
rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej, a Temu, co mi dał mądrość, chcę oddać
cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem do góry, a błędy
przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)

Refren: Nakazy Pana są radością serca.
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Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg może ustrzec od upadku

Jud 17, 20b-25

Czytanie z Listu świętego Judy Apostoła.
Umiłowani: Przypomnijcie sobie słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej
strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego
Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla
jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z
obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.
Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić
nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana na-

szego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2ab)
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Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Refren.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Refren.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Skąd pochodzi władza Jezusa

Mk 11, 27-33

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy.
Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani,
uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: « Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić? »
Jezus im odpowiedział: « Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?
Odpowiedzcie Mi ».
Oni zastanawiali się między sobą: « Jeśli powiemy: z nieba, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy: Od ludzi ». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy
uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc
Jezusowi: « Nie wiemy ».
Jezus im rzekł: « Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię ».
Oto słowo Pańskie.

9 TYDZIEŃ ZWYKŁY
9 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Dwie postawy wobec prawa Bożego

Pwt 11, 18. 26-28

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
« Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam
ozdobą między oczami.
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo
przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo,
jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za
bogami obcymi, których nie znacie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 2-3ab. 3bc-4. 17 i 25 (R.: por. 3c)

2

3

Refren: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.
Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu; *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, *
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Refren.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *

4

17

25

warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię
Refren.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu
Bądźcie mocni i mężnego serca, *
wszyscy, którzy ufacie Panu.

DRUGIE CZYTANIE
Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę

Rz 3, 21-25a. 28

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od
Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest
w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem
przebłagania przez wiarę mocą Jego Krwi.
Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie
przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 25 (25), 4b. 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dom zbudowany na skale
i dom zbudowany na piasku

Mt 7, 21 -27

 Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie,
Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę
im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy
dopuszczacie się nieprawości!
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.

9 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu

Pwt 5, 12-15

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
To mówi Pan:
« Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Pan Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał
wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat twego
Pana Boga.
Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn,
ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój
wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który
przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój sługa i twoja
służąca, jak i ty.
Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał twój Pan Bóg strzec szabatu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab (R.: por. 2)
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Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
Refren.
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Bo tak ustanowiono w Izraelu *
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.
Refren.
Słyszę słowa nieznane: *
« Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze. *
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.
Refren.
Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele

2 Kor 4, 6-11

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania
chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,
aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd
cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na zie-

mię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym
konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.
Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu
Jezusa, aby życie Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 17ba

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Jezus jest panem szabatu

Mk 2, 23 — 3, 6
Mk 2, 23-28

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród
zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to
faryzeusze rzekli do Niego: « Patrz, czemu oni robią w szabat
to, czego nie wolno? »
On im odpowiedział: « Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara,
najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom ». I
dodał: « To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu ».

Koniec krótszej perykopy.

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał
uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go
oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: « Stań
tu na środku ». A do nich powiedział: « Co wolno w szabat:
uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? »
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z
gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca,
rzekł do człowieka: « Wyciągnij rękę ». Wyciągnął i ręka jego
stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto słowo Pańskie.

9 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Salomona za cudzoziemców

1 Krl 8, 41-43

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: « Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak
przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania,
wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie
do Ciebie wołać.
Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą
świątynią, którą zbudowałem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
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2

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
lub: Alleluja.
Chwalcie Pana wszystkie narody, *
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Niezmienność Ewangelii

Ga 1, 1-2. 6-10

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia,
lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go
wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie,
do Kościołów Galacji:
Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii.
Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy
sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam
Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie
przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze
mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą
od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty!
A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej
Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze
teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uzdrowienie sługi setnika

Łk 7, 1-10

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika,
szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: « Godzien jest,
żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród
i sam zbudował nam synagogę ».
Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko
domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie,
nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach
mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do
Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy.
Mówię temu: “ Idź ” — a idzie; drugiemu: “ Chodź ” — a
przychodzi; a mojemu słudze: “ Zrób to ” — a robi ».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: « Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu ». A gdy wysłani
wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Pobożność Tobiasza

Tb 1, la. 2; 2, 1-9 Wlg

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Tobiasz z pokolenia Neftalego, za czasów Salmanassara,
króla asyryjskiego, został wzięty do niewoli, znajdując się
wszakże w niewoli, nie opuścił drogi prawdy.
Gdy wypadło święto Pańskie i przygotowano wielką ucztę
w domu Tobiasza, rzekł do syna swego: « Idź i sprowadź kilku ludzi z naszego pokolenia, bojących się Boga, aby z nami
jedli ». Syn jego odszedł; a powróciwszy, oświadczył mu, że
jeden ze synów Izraelowych uduszony leży na ulicy. W tej
chwili Tobiasz powstał od stołu i pozostawiając posiłek, nic
nie spożywszy, przybył do ciała; zabrał je i zaniósł w tajemnicy do swego domu, aby po zachodzie słońca ostrożnie je pochować. Gdy ukrył ciało, spożywał posiłek z płaczem i ze
drżeniem, wspominając na owo słowo, które wyrzekł Pan
przez usta proroka Amosa: « Wasze dni święte zmienią się w
płacz i żałobę ».
Gdy słońce zaszło, odszedł i pogrzebał ciało. Wszyscy sąsiedzi ganili go, mówiąc: « Już dla tej sprawy wydano rozkaz
zabicia cię i ledwo śmierci uniknąłeś, i znowu grzebiesz
umarłych? »
Tobiasz jednak, bardziej bojąc się Boga aniżeli króla, podnosił ciała tych, którzy byli zabici, ukrywał je w swoim domu
i grzebał podczas nocy. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dary Boże wezwaniem do świętości

2 P 1, 1-7

Początek Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych,
którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i na-

sza: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez
poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego
wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.
Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe
obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na
świecie.
Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do
wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91 (90), 1-2. 14-15a. 15bc-16 (R.: por. 2b)
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Refren: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam.
Refren.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, *
a Ja go wysłucham.
Refren.
I będę z nim w utrapieniu, *

16

wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1, 5a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezu Chryste, jesteś Świadkiem wiernym,
Pierworodnym umarłych;
umiłowałeś nas i który przez krew swoją uwolniłeś nas od
grzechów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o dzierżawcach w winnicy

Mk 12, 1- 12

 Słowa Ewangelii według św. Marka.
Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów:
« Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem,
wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w
dzierżawę rolnikom i wyjechał.
W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go,
obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze
jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych
obili, drugich pozabijali.
Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako
ostatniego do nich, bo sobie mówił: Uszanują mojego syna.
Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic.

Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy.
Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Nie czytaliście tych słów w Piśmie:
Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych.
I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili
więc Go i odeszli ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Tobiasz przykładem cierpliwości

Tb 2, 10-23 Wlg

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Zdarzyło się, że pewnego dnia Tobiasz będąc znużony
grzebaniem zmarłych, powróciwszy do swego domu, położył
się przy ścianie i zasnął. Podczas gdy spał, spadł z gniazda
jaskółczego ciepły gnój na jego oczy, i zaniewidział.
Pan dopuścił, aby mu się przytrafiło to doświadczenie, aby
potomnym był dany przykład jego cierpliwości jak Joba świętego. Ponieważ od dzieciństwa bał się Boga i zachowywał Jego przykazania, nie szemrał przeciw Bogu, że go dotknęło
nieszczęście ślepoty, lecz pozostał nieporuszony w bojaźni
Bożej, składając Bogu dzięki przez wszystkie dni swego życia.
Jak bowiem przełożeni rodów urągali błogosławionemu
Jobowi, tak krewni i przyjaciele naśmiewali się z życia Tobiasza, mówiąc: « Co się stało z twoją nadzieją, dla której dawałeś jałmużny i sprawiałeś pogrzeb zmarłym? » Tobiasz zaś
karcił ich, mówiąc: « Nie mówcie tak: jesteśmy bowiem
dziećmi świętych i oczekujemy tego życia, które Bóg da tym,
co nigdy w stosunku do Niego nie zmienią swej wiary ».
Anna zaś, jego żona, chodziła codziennie na pracę tkacką i
z pracy rąk swoich, co mogła zarobić, przynosiła na pożywienie. I przytrafiło się, że otrzymawszy koźlę, przyniosła do
domu. Mąż jej, słysząc beczenie koźlęcia, rzekł: « Baczcie,
czy czasem owo koźlę nie zostało skradzione, a oddajcie je
jego panu; nie godzi się nam bowiem spożywać czegoś z kradzieży ani nawet dotykać ». Na to żona jego z gniewem od-

powiedziała: « Jest oczywiste, że twoja nadzieja stała się
próżną; oto co ci przyniosły twoje jałmużny! » Urągała mu
tymi i podobnymi słowami.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 7-8. 9 (R.: por. 7b)
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Refren: Zaufał Panu człowiek sprawiedliwy.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana, *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Refren.
Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

2 P 3, 12-15a. 17-18

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a
gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według
obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie
mieszkała sprawiedliwość.
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On
was zastał bez plamy i skazy — w pokoju, a cierpliwość Pana
naszego uważajcie za zbawienną.
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie
się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują
praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do
dnia wieczności! Amen.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 1-2. 3-4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1)

1

2

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Refren.

3

4

10

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: Wracajcie synowie ludzcy,
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
Refren.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt *
Osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni
A większość z nich to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

Refren.
14 Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
16 Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami!
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Podatek należny Cezarowi

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 12, 13-17

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w
mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: « Nauczycielu, wiemy,
że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy
płacić czy nie płacić? ».
Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: « Czemu Mnie
wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć ». Przynieśli, a On ich zapytał: « Czyj jest ten obraz i
napis? ».
Odpowiedzieli Mu: « Cezara ».
Wówczas Jezus rzekł do nich: « Oddajcie więc Cezarowi
to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga ». I byli pełni podziwu dla Niego.
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Tobiasza i Sary

Tb 3, 1-11. 24-25 Wlg

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Tobiasz wydawszy westchnienie zaczął modlić się ze łzami, mówiąc: « Sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie Twoje
sądy są sprawiedliwe, a wszystkie drogi Twoje są miłosierdziem, prawdą i sprawiedliwością.
A teraz, Panie, Twoje kary są wielkie, ponieważ nie postępowaliśmy według Twoich przykazań i nie chodziliśmy
szczerze przed Tobą.
Teraz, Panie, uczyń ze mną według woli Twojej i rozkaż,
aby duch mój był wzięty w pokoju; lepiej jest bowiem dla
mnie umrzeć aniżeli żyć ».
Przytrafiło się, że tego samego dnia w Rages, mieście Medów, Sara, córka Raguela, słuchała zniewag od jednej ze służebnic swego ojca. Była ona bowiem kolejno wydana za
siedmiu mężów, a szatan imieniem Asmodeusz zabijał ich,
skoro weszli do niej. Gdy więc ona zgromiła ową służebnicę
za pewne przewinienie, ta odpowiadając rzekła: « Więcej nie
zobaczymy z ciebie na ziemi syna ani córki, morderczynio
mężów swoich. Czy i mnie chcesz zabić, jakeś zabiła siedmiu
mężów? » Na to słowo Sara weszła do górnej izby w swoim
domu i pozostawała przez trzy dni nie jedząc i nie pijąc. Pozostając na modlitwie, ze łzami błagała Boga, aby ją od tej
zniewagi uwolnił.
Obydwie modlitwy były wysłuchane w jednym czasie
przed chwałą Boga Najwyższego. I został wysłany anioł Pana,

święty Rafał, aby uzdrowić Tobiasza i Sarę, których modlitwy
zostały w jednym czasie przedłożone przed oczami Pańskimi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 2-3. 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 1b)
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Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tobie ufam, Boże, nie możesz mnie zawieść. *
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną,
nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony. *
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę idąc za marnością.
Refren.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Rozpal na nowo charyzmat Boży

2 Tm 1, 1-3. 6-12

Początek Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla
głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój
od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana!
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie
w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć.
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na
nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i
miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w
trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według
mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem
nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie
Jezusie przed wiecznymi czasami.
Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć,
a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię,
której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem
ustanowiony.
Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale
za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do
owego dnia.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 123 (122), 1-2a. 2bcd (R.: por. 1a)
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Refren.: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.
Do Ciebie wznoszę me oczy, *
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone *
na ręce ich panów.
Refren.
Jak oczy służebnicy *
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tm 1, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zmartwychwstanie umarłych

Mk 12, 18-27

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: « Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i po-

zostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją
za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu ».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając,
nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa.
W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo
siedmiu miało ją za żonę.
Jezus im rzekł: « Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że
nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić,
ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że
zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza,
tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Ja
jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On
Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10 Wlg
Małżeństwo młodego Tobiasza z Sarą

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Młody Tobiasz i anioł przybyli do Rages. Rzekł Tobiasz
do niego: « Gdzie chcesz, abyśmy spoczęli? » Anioł mu odpowiedział: « Jest tutaj człowiek imieniem Raguel, z twojego
pokolenia i twojego rodu; ma on córkę imieniem Sarę ». I weszli do Raguela, a ten przyjął ich z radością.
A gdy porozmawiali, polecił Raguel zabić barana i przygotować ucztę; gdy ich usadził przy posiłku, Tobiasz rzekł:
« Nie będę tutaj dzisiaj jadł ani pił, dopóki wprzód nie przyjmiesz mojej prośby i nie przyrzekniesz mi dać córki twej, Sary ». Usłyszawszy te słowa Raguel doznał lęku, wiedząc, co
się stało siedmiu mężom, którzy się do niej zbliżyli, i zaczął
się bać, aby podobne nieszczęście i jemu się nie przytrafiło.
Gdy pozostawał w tej niepewności i nie dawał żadnej odpowiedzi na prośbę, rzekł do niego anioł: « Nie bój się dać jej
jemu, albowiem temu, który się boi Boga, powinna ona przypaść jako żona; oto dlaczego żaden inny nie mógł jej posiadać ».
Wtedy Raguel rzekł: « Nie wątpię, że Bóg przyjął moje
modlitwy i łzy. I wierzę też, że dlatego przyprowadził was do
mnie, żeby moja córka mogła poślubić krewnego zgodnie z
prawem Mojżesza. Nie miej przeto wątpliwości, że dam ją
tobie ».
A wziąwszy prawą rękę swej córki, włożył ją w prawą rękę Tobiasza, mówiąc: « Niechaj Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i
Bóg Jakuba będzie z wami, niechaj was połączy i niechaj roz-

leje na was swoje pełne błogosławieństwo! » A wziąwszy kartę, dokonali zapisu małżeństwa. Po czym wzięli udział w biesiadzie, błogosławiąc Boga.
Tobiasz upomniał młodą niewiastę, mówiąc do niej: « Saro, powstań i módlmy się do Boga dzisiaj, jutro i pojutrze; w
ciągu tych trzech nocy będziemy złączeni z Bogiem, a po
upływie trzeciej nocy będziemy żyli w naszym małżeństwie.
Jesteśmy bowiem dziećmi świętych i nie możemy się tak złączać, jak narody, które nie znają Boga ». Powstawszy więc
oboje, modlili się bezustannie razem, aby im Bóg użyczył
zdrowia.
I rzekł Tobiasz: « Panie, Boże ojców naszych, niechaj Cię
uwielbiają niebiosa i ziemia, morze i źródła, rzeki i wszystkie
stworzenia Twoje, jakie one zawierają. Tyś uczynił Adama z
mułu ziemi i dałeś mu, za towarzyszkę Ewę. Teraz tedy, Panie, Ty wiesz, że biorę siostrę swoją za małżonkę nie dla namiętności, lecz przez wzgląd na miłość do potomstwa, aby
uwielbiało imię Twoje po wszystkie wieki ».
Sara również mówiła: « Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj
się nad nami, abyśmy oboje razem mogli się doczekać starości przy dobrym zdrowiu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogani.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren.

3

4

5

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech Cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wierność Chrystusowi, który dochowuje wiary

2 Tym 2, 8-15

Czytanie Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę
niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na
wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim
współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w
cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się
będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się

zaprzeć siebie samego.
To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu
Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam
stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie
przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: 4b)
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Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie Twoich pouczeń *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze *
uczy pokornych dróg swoich.
Refren.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza zamiary tym, którzy się Go boją, *
i objawia im swoje przymierze.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ucz mnie przestrzegać Twojego Prawa
i zachowywać je całym sercem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przykazanie miłości

Mk 12, 28b-34

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał
Go: « Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań »?
Jezus odpowiedział: « Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan
Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych ».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: « Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz
Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary ».
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
« Niedaleko jesteś od królestwa Bożego ».
I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Uzdrowienie Tobiasza

Tb 11,5-17

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Anna tymczasem chodziła każdego dnia, i siadała przy
drodze na wzniesieniu, skąd mogła widzieć z daleka. A gdy
tak wyglądała przybycia swego syna, spostrzegła z daleka, że
powraca, a rozpoznawszy go pobiegła, aby oznajmić swemu
mężowi: « Oto syn twój powraca ».
Rafał zaś rzekł do Tobiasza: « Jak tylko wejdziesz do
swego domu, natychmiast oddaj cześć Panu, Bogu twemu,
Jemu składając dziękczynienie; potem się zbliżysz do swego
ojca i pocałujesz go, i bezzwłocznie posmarujesz jego oczy
żółcią z tej ryby, którą masz przed sobą; wiedz bowiem, że od
razu otworzą się jego oczy, a ojciec twój ujrzy światło niebieskie i będzie się cieszył z twojego widoku ».
Wtedy pies, który im towarzyszył w podróży, wybiegł
przed nich, jakby przynosił nowinę. Ociemniały ojciec Tobiasza podniósł się i potykając się zaczął biec; podał jednak rękę
słudze i wyszedł naprzeciw swego syna. A obejmując, ucałował go wraz ze swoją żoną i obydwaj rozpłakali się z radości.
A gdy uczcili Boga i złożyli dziękczynienie, usiedli.
Wówczas Tobiasz wziąwszy z żółci ryby posmarował
oczy swego ojca. Po upływie pół godziny oczekiwania zaczęło bielmo schodzić z jego oczu, jakby błonka jajka. Tobiasz
pochwycił i zerwał ją z oczu jego i ten w tej chwili wzrok odzyskał. I wychwalali Boga, to jest on, żona jego i wszyscy,
którzy go znali.

I rzekł Tobiasz: « Błogosławię Cię, Panie, Boże Izraela,
Ty bowiem mnie ukarałeś i Ty mnie uleczyłeś; i oto ja widzę
syna mojego Tobiasza ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146 (145), 1-2 i 6c. 7-8. 9-10 (R.: por. 2a)
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Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
lub: Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję. *
On wiary dochowuje na wieki.
Refren.
Uciśnionym wymierza sprawiedliwość, †
chlebem karmir głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawiedliwych.
Refren.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
2 Tm 3, 10-17
Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Ty poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań,
cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem — a ze wszystkich
wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w
Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając.
Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć
mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie
Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne
do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości — aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 157 i 160. 161 i 165. 166 i 168 (R.: por. 165a)

Refren: Obfity pokój miłującym Prawo.
157 Wielu mnie prześladuje i nęka: *
nie uchylam się od Twoich napomnień.
160 Istotą Twojego słowa jest prawda, *

i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.
Refren.
161 Możni prześladująmnie bez powodu, *
moje sercelęk czuje przed Twoimi słowami.
165 Obfity spokój dla miłujących Twoje Prawo, *
i nidy się nie potkną.
Refren.
166 Czekam, o Panie, na Twoją pomoc *
i spełniam Twe przykazanie.
168 Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, *
bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mesjasz jest Panem Dawida

Mk 12, 35-37

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus nauczając w świątyni, Jezus zapytał: « Jak mogą
twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida?
Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:
“ Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż
położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje ”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko je-

go synem? » A wielki tłum chętnie Go słuchał.
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Misja Archanioła Rafała

Tb 12, 1. 5-15. 20 Wlg

Czytanie z Księgi Tobiasza.
Tobiasz zawołał do siebie swego syna i rzekł do niego:
« Co damy temu świętemu człowiekowi, który ci towarzyszył
w twojej podróży? »
Przywoławszy go tedy, ojciec wraz ze synem wzięli go na
stronę i zaczęli go prosić, aby się zgodził na przyjęcie połowy
wszystkiego, co sprowadzili.
Wtedy anioł, będąc sam z nimi, rzekł: « Błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że
wielkie miłosierdzie wam wyświadczył. Dobrą jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, godzi się jednak ujawniać i
ogłaszać o dziełach Bożych.
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej
aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia,
ona to z grzechów oczyszcza i przyczynia się do znalezienia
miłosierdzia i życia wiecznego.
Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są
sami dla siebie wrogami.
Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed
wami. Gdyś modlił się ze łzami i zmarłych grzebałeś; gdyś
opuszczał posiłek i zmarłych podczas dnia ukrywałeś w domu
swoim, ja przedstawiałem twoją modlitwę przed Panem. A
ponieważ byłeś miłym Bogu, przypadło na cię to doświadczenie. A teraz posłał mnie Pan, aby cię uleczyć i aby Sarę, żonę
syna twego, od czarta uwolnić.

Jam jest anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed
Panem.
Jest więc czas, abym powrócił do Tego, który mnie posłał;
wy zaś błogosławcie Bogu i opowiadajcie o wszystkich cudach Jego ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Tb 13, 2. 6. 7 (R.: por. 2a)
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Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
Bóg karze i okazuje miłosierdzie, *
posyła do Otchłani pod ziemię
i wyprowadza z największej zagłady.
I nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
Refren.
A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem
i z całej duszy, *
aby postępować przed Nim w prawdzie,
wtedy On zwróci się do was, *
i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami.
Refren.
A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, *
i dziękujcie Mu pełnym głosem,
uwielbiajcie Pana sprawiedliwego *
i wysławiajcie Króla wieków!
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wykonaj dzieło ewangelisty

2 Tm 4, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie
sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy
zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań
— ponieważ ich uszy świerzbią — będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą
się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.
Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a
chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 8-9. 14-15ab. 16-17 (R.: por. 15a)
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Refren: Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość.
Pełne Twojej chwały były moje usta, *
sławiłem Cię przez dzień cały.
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Nie odtrącaj mnie w czasie starości, *
nie opuszczaj mnie, gdy siły ustaną.
Refren.
Ja zaś będę zawsze ufał *
i pomnażał wszelką Twoją chwałę.
Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Refren.
Opowiem o potędze Pana, *
będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jałmużna ubogiej wdowy

Mk 12, 38-44

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus nauczając rzesze mówił: « Strzeżcie się uczonych w
Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach,
lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach
i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla
pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną

wyrok ».
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych
wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła
dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: « Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie ».
Oto słowo Pańskie.

10 TYDZIEŃ ZWYKŁY
10 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg pragnie miłości

Oz 6, 3-6

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest
pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On
do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą Judo?
Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy,
która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków,
słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 1 i 8. 12-13. 14-15 (R.: por. 23b)
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Refren: Boże zbawienie ukażę uczciwym.
Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i zawezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
Nie oskarżam cię o twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
Refren.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, *
bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.
Czy będę jadł mięso cielców *

albo pił krew kozłów?

14

15

Refren.
Złóż Bogu ofiarę dziękczynną *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia: *
Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara podstawą usprawiedliwienia

Rz 4, 18-25

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane:
« Takie będzie twoje potomstwo ».
I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego
jest już obumarłe — miał już prawie sto lat — i że obumarłe
jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do
obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to
chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również
wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na
niego samego, ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze
grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 9, 12b, 13b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powołanie Mateusza na Apostoła

Mt 9, 9-13

 Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego:
« Pójdź za Mną »! On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego
uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów:
« Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i
grzesznikami »?
On, usłyszawszy to, rzekł: « Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników ».
Oto słowo Pańskie.

10 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Obietnica odkupienia

Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i
zapytał go: « Gdzie jesteś? »
On odpowiedział: « Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się ».
Rzekł Pan Bóg: « Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy
może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? »
Adam odpowiedział: « Niewiasta, którą postawiłeś przy
mnie, dała mifowoc z tego drzewa i zjadłem ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: « Dlaczego to uczyniłaś? »
Niewiasta odpowiedziała: « Wąż mnie zwiódł i zjadłam ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: « Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 7)
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Refren: U Pana łaska oraz odkupienie.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.
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Refren.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby ze czcią Ci służono.
Refren.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, *
niech Izrael wygląda Pana.
Refren.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nadzieja apostolskiego życia

2 Kor 4, 13 — 5, 1

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano:
« Uwierzyłem, dlatego przemówiłem »; my także wierzymy i
dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa,

z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą
razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni
obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem
niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest
wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem
utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne,
przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Szatan został pokonany

Mk 3, 20-35

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów
się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: « Odszedł od zmysłów ».

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy,
mówili: « Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy ».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: « Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może
się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom
nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz
koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i
sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy
dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.
Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego ».
Mówili bowiem: « Ma ducha nieczystego ».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: « Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie ».
Odpowiedział im:« Któż jest moją matką i którzy są braćmi? » I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: « Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką ».
Oto słowo Pańskie.

10 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

1 Krl 17, 17-24

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej
głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: « Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to
przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? »
Na to Eliasz jej odpowiedział: « Daj mi twego syna ». Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby,
gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem
wzywając Pana rzekł: « O Panie, Boże mój! Czy nawet na
wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście,
dopuszczając śmierć jej syna? » Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: « O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci
do niego! »
Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka
powróciła do niego, i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i
zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: « Patrz, syn twój żyje ».
A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: « Teraz już
wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą ».
Oto słowo Boże.

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

2

3

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił,

†
4

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę

*
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

5

6

11

12
13

Refren.
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Refren.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zanieniłeś w taniec mój żałobny lament. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa

Ga 1, 11-19

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem

ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi
ją Jezus Chrystus.
Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy
jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością
zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w
żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić
Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom,
natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do
Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja,
skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do
Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego
tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do
grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.
Oto słowo Boże.
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
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Łk 7, 11-17

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z
Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy

miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: « Nie
płacz ». Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: « Młodzieńcze, tobie mówię, wstań ».
Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili:
« Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził
lud swój ». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po
całej okolicznej krainie.
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Pozdrowienie i dziękczynienie

2 Kor 1, 1-7

Początek Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze
wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga. Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami
mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą,
której doznajemy od Boga.
Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też
wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z
wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak
jesteście współuczestnikami cierpień, tak i naszej pociechy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a)

2

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

3

4

5

6

7

8

9

Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Eliasz zapowiada suszę

1 Krl 17, 1-6

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: « Na
życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych
latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem ».
Potem Pan skierował do niego to słowo: « Odejdź stąd i

udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest
na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom
zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić
według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy
potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu
rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

1
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Wznoszę swe oczy ku górom: *
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga *
ani się zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Refren.
Pan cię strzeże, †
Pan twoim cieniem nad tobą *
Stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie *
Ani księżyc wśród nocy.
Refren.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
Ochroni twoją duszę.

8

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 12a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Osiem błogosławieństw

Mt 5, 1-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i
nauczał ich tymi słowami:
« Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą smucą, albowiem oni będą
pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni

będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko
złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem
wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Przez Chrystusa wypowiada się nasze « Amen »
Bogu na chwalę

2 Kor 1, 18-22

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma
równocześnie « tak » i « nie ». Syn Boży, Chrystus Jezus,
Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był
« tak » i « nie », lecz dokonało się w Nim « tak ». Albowiem
ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są « tak » w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze « Amen » Bogu na
chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i
który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i
zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135 (R.: por. 153a)

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.
129 Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Refren.

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
132 Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
131

Refren.
133 Umocnij moje kroki Twoim słowem *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
135 Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wdowa z Sarepty

1 Krl 17, 7-16

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Po upływie pewnego czasu wysechł potok, przy którym
ukrywał się Eliasz; w kraju bowiem nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: « Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem
kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła ». Wtedy wstał i
zaraz poszedł do Sarepty.
Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa
zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: « Daj
mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił ». Ona
zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł:
« Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba ».
Na to odrzekła: « Na życie Pana, Boga twego! Już nie
mam pieczywa — tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy
w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy

przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a
potem pomrzemy ».
Eliasz zaś jej powiedział: « Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i
przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan,
Bóg Izraela, rzekł tak: “ Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści
deszcz na ziemię ” ».
Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł
on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy,
którą Pan wypowiedział przez Eliasza.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

3

4

Ps 4, 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 7a)

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość. †
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Refren.
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,

*
5

7

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Refren.
Wielu powiada: « Któż nam ukaże szczęście? » *

8

Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej radości wlałeś w moje serce *
niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wy jesteście światłem świata

Mt 5, 13-16

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są
w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w
niebie ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Godność sług Nowego Przymierza

2 Kor 3, 4-11

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie
żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z
siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też
sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza,
przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch
zaś ożywia.
Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie
mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego
oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie
potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w
chwałę posługiwanie sprawiedliwości; Wobec przeogromnej
chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę
tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko bardziej cieszy się chwałą to, co trwa.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

5

Ps 99 (98), 5-6. 7-8 (R.: por. 9c)

Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
padnijcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty.
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Wśród kapłanów są Mojżesz i Aaron, †
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Refren.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Boże nasz, Panie, Tyś ich wysłuchał, *
łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Próba na górze Karmel

1 Krl 18, 20-39

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel.
Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: « Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest
prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu! Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa ». Wtedy
Eliasz przemówił do ludu: « Tylko ja sam ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu.
Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech
wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go
umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś
oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia
nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego
boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało
się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem ». Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: « Dobry po-

mysł »!
Eliasz więc rzekł do proroków Baala: « Wybierzcie sobie
jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego boga, ale ognia nie
podkładajcie »! Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem
wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: « O
Baalu, odpowiedz nam! » Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który
przygotowali.
Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc:
« Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo
jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech
się obudzi! » Potem wołali głośniej i kaleczyli się według
swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili.
Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali
aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani
głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz
przemówił do ludu: « Zbliżcie się do mnie! » A oni przybliżyli się do niego. Po czym naprawił rozwalony ołtarz Pański.
Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby pokoleń
potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: Imię twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku
czci Pana i wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności dwóch
sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca,
położył go na tych drwach i rozkazał: Napełnijcie cztery
dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa! I tak zrobili.
Potem polecił: « Wykonajcie to drugi raz! » Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: « Wykonajcie trzeci raz! » Oni zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dokoła i napełniła też rów.
Następnie w porze składania ofiary z pokarmów prorok
Eliasz wystąpił i rzekł: « O Panie, Boże Abrahama, Izaaka

oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem
w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce ». A wówczas spadł ogień od Pana z nieba i strawił żertwę
i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu.
Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: « Naprawdę
Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem! »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1)
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Refren: Zbaw mnie, o Boże, chronię się do Ciebie.
Zachowaj mnie, Boże, *
bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: Tyś jest Panem moim; « *
nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Refren.
Ci, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, *
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Refren.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
To On mój los zabezpiecza.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *

pełnię Twojej radości,
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 25, 4b. 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

Mt 5, 17-19

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia
nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w
Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby
najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w
królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielki w królestwie niebieskim ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg dał nam poznać Jezusa Chrystusa

2 Kor 3, 15 — 4, 1. 3-6

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona
spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś się zwraca
do Pana, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest
Duch Pański, tam wolność.
My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność
Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.
Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla
niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie
olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa
jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem
Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością
poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
Oto słowo Boże.

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

9

10

11

12

13

14

Refren: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy się Go boją, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Refren.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren.
Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Koniec suszy

1 Krl 18, 41-46

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Eliasz powiedział Achabowi: « Idź! Jedz i pij, bo słyszę
odgłos deszczu ». Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz
wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił
twarz między swoje kolana.

Potem powiedział swemu słudze: « Podejdź no, spójrz w
stronę morza! ». On podszedł, spojrzał i wnet powiedział:
« Nie ma nic! ». Na to mu odrzekł: « Wracaj siedem razy! ».
Za siódmym razem sługa powiedział: « Oto obłok mały, jak
dłoń człowieka, podnosi się z morza! » Wtedy mu rozkazał:
« Idź, powiedz Achabowi: “ Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię
deszcz nie zaskoczył ” ».
Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła
ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel. A ręka
Pana wspomogła Eliasza, opasawszy swe biodra pobiegł
przed Achabem w kierunku Jizreel.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13 (R.: 2a)
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Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.
Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, *
ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody, *
i pobłogosławiłeś płodom.
Refren.
I tak uprawiłeś ziemię: *
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś płodom.
Refren.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami *
gdzie pójdziesz wzbudzasz urodzaj.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13,34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mt 5, 20-26
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego.
Słyszeliście że powiedziano przodkom: “ Nie zabijaj ”; a
kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu “ Raka ”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł “ Bezbożniku ”, podlega karze
piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś
z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę
powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni
grosz ».

Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg, który wskrzesił Jezusa,
przywróci życie także nam

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz
nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie
giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa
stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc
działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, wedle którego napisano: « Uwierzyłem, dlatego przemówiłem », my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił
Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez
dziękczynienie wielu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 17a)
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Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną.
Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: *
« Jestem w wielkim ucisku ».
I zalękniony wołałem: *
« Każdy człowiek jest kłamcą! ».
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
O Panie, jestem Twoim sługą, †
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się Eliaszowi

1 Krl 19, 9a. 11-16

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do
pewnej groty. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: « Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! ». A oto
Pan przechodził.

Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały
szła przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze
trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu
ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu
szmer łagodnego powiewu.
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ
się głos mówiący do niego: « Co ty tu robisz, Eliaszu? ».
Eliasz zaś odpowiedział: « Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili
mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i
na moje życie ».
Wtedy Pan rzekł do niego: « Wyruszaj w swoją powrotną
drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla Syrii. Później namaścisz Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna
Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27 (26), 7-8ab. 8c-9abc. 13-14 (R.: por. 8c)

7

8

9

Refren: Szukam, o Panie, Twojego oblicza.
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam: *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: *
Szukaj Jego oblicza!
Refren.
Będę szukał oblicza Twojego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mną swego oblicza,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! *

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

13
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Refren.
Wierzę, iż będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
Nabierz odwagi i oczekuj Pana
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119 (118), 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ucz mnie przestrzegać Twojego Prawa
i zachowywać je całym sercem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

Mt 5, 27-32

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Słyszeliście, że powiedziano: “ Nie cudzołóż ”. A Ja
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już
się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu,
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie,
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało
miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest ci
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest
bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: “ Jeśli kto chce oddalić swoją żonę,

niech jej da list rozwodowy ”. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją
na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza
się cudzołóstwa ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Pojednanie z Bogiem w Chrystusie

2 Kor 5, 14-21

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro
jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za
wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a
jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej
nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a
oto wszystko stało się nowe.
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z
sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując
ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby
Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas
grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się
stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 11-12 (R.: por. 8a)
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Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Refren.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął nasze winy.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Elizeusza

1 Krl 19, 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata,
orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego
swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy
za Eliaszem, powiedział: « Pozwól mi ucałować mego ojca i
moją matkę, abym potem poszedł za tobą ». On mu odpowiedział: « Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem »?
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył
je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał
ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za
Eliaszem, stał się jego sługą.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10 (R.: por. 5a)
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Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, *
mówię Panu: Tyś jest Panem moim;
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: *
To właśnie Ty mój los zabezpiecza.
Refren.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy nic mną zachwieję się.

9
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Refren.
Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119, 36a. 29b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zakaz przysięgania

Mt 5, 33-37

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Słyszeliście, że powiedziano przodkom: “ Nie będziesz
fałszywie przysięgał ”, “ lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi ”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na
niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego
Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest, od Złego pochodzi ».
Oto słowo Pańskie.

11 TYDZIEŃ ZWYKŁY
11 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Obietnice Boże dla ludu wybranego

Wj 19, 1-6a

Czytanie z Księgi Wyjścia.
W trzecim miesiącu od wyjścia z Egiptu Izraelici przybyli
na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował
tam naprzeciw góry.
Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z
góry i powiedział: « Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak
niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do
Mnie.
Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec
mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością
pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem
świętym ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4c-5 (R.: por. 3d)

1

2

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; *
służcie Panu z weselem!
stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

3

4
5

Refren.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Refren.
Chwalcie i błogosławcie Jego imię! *
Albowiem dobry jest Pan,
Jego łaskawość trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa,
dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Rz 5, 6-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w
oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za
człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z
największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka
życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za
nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy
usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym
bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu

przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz
uzyskaliśmy pojednanie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rozesłanie Apostołów

Mt 9, 36 — 10, 8

 Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli
znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy
rzekł do swych uczniów: « Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo ».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon,
zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i
Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące
wskazania: « Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego
miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,

oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie ».
Oto słowo Pańskie.

11 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg podwyższa drzewo niskie

Ez 17, 22-24

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
To mówi Pan Bóg:
« Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na
górze wyniosłej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko
ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.
I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem,
który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa,
który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje
drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)
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Refren: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże.
Dobrze jest dziękować Panu *
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość, *
a wierność Twoją nocami.
Refren.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
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15

16

Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Refren.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, *
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Staramy się podobać Bogu

2 Kor 5, 6-10

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele,
jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według
wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim
jesteśmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał
zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o ziarnku gorczycy

Mk 4, 26-34

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus powiedział do tłumów:
« Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z
siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo ».
Mówił jeszcze: « Z czym porównamy królestwo Boże lub
w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko
gorczycy; gdy sieje wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze
wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się
większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że
ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu ».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile
mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do
nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Oto słowo Pańskie.

11 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
2 Sm 12, 1. 7-10. 13
Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenia

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do
niego i powiedział: « To mówi Pan, Bóg Izraela: “ Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje
łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za
mało, dodałbym ci jeszcze więcej.
Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w
Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę
wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza
Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę ” ».
Dawid rzekł do Natana: « Zgrzeszyłem wobec Pana ». Natan odrzekł Dawidowi: « Pan odpuszcza ci też twój grzech,
nie umrzesz ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32 (31), 1-2. 5. 7 i 11 (R.: por. 5c)
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Refren: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.
Szczęśliwy człowiek,
któremu odpuszczona została nieprawość,*
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,*
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
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Refren.
Grzech wyznałem Tobie*
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: « Wyznaję mą nieprawość Panu »,*
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Refren.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,*
otoczysz mnie radością z mego ocalenia.
Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi,*
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 2, 16. 19-21
Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie
przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w
Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w
Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków
nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.
Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć
dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć
nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego
siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez
Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo,

to Chrystus umarł na darmo.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 4, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Odpuszczone są jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała.

Łk 7, 36 — 8, 3
Łk 7, 36-50

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek.
Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A
oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg
Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami
swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do
siebie: « Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i
jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą ».
Na to Jezus rzekł do niego: « Szymonie, mam ci coś powiedzieć ».
On rzekł: « Powiedz, Nauczycielu ».
« Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien
mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z
czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go

bardziej miłował? »
Szymon odpowiedział: « Sądzę, że ten, któremu więcej
darował ».
On mu rzekł: « Słusznie osądziłeś ».
Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: « Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi
wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami
je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie
przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam
ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje ».
Do niej zaś rzekł: « Twoje grzechy są odpuszczone ».
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie:
« Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? »
On zaś rzekł do kobiety: « Twoja wiara cię ocaliła, idź w
pokoju ».
Koniec krótszej perykopy

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu
oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych
duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i
wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Stałość Apostołów wśród doświadczeń

2 Kor 6, 1-10

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: « W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą ». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez
wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez
objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie
prawdy i moc Bożą.
Przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród
czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a
przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby
karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), l. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2a)

1

2

3

4

Refren: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Refren.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Refren.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, *
Cieszcie się weselcie i grajcie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Micheasz przepowiada Achabowi klęskę

2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22

Czytanie z Drugiej Kronik.
Król izraelski, Achab zwrócił się do króla judzkiego Jozafata: « Czy pójdziesz ze mną
przeciw Ramot w Gileadzie? ». Odpowiedział mu: « Ja
tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud będziemy z tobą na woj-

nie ».
Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: « Najpierw
zapytaj, proszę, o słowo Pana ».
Król więc izraelski zgromadził czterystu proroków i rzekł
do nich: « Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w
Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać? ». A oni odpowiedzieli: « Wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla! ». Jednak
Jozafat rzekł: « Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać? ». Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: « Jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana. Ale ja go nienawidzę, bo mi nie
prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Jimli ». Wtedy Jozafat powiedział: « Nie mów tak, królu! ». Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: « Pospiesz się po Micheasza, syna Jimli! ». Ten zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak: « Oto
przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla,
niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego
z nich, taką, żebyś zapowiedział powodzenie ». Wówczas Micheasz odrzekł: « Na życie Pana, na pewno będę mówił to, co
powie mój Bóg ».
Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do
niego: « Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę
przeciw Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? ». Wtedy do niego przemówił: « Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce ». Król zaś mu powiedział: « Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko
prawdę w imieniu Pana? ». Wówczas on rzekł: « Ujrzałem
całego Izraela rozproszonego po górach, jak trzodę owiec i
kóz bez pasterza. Pan rzekł: “ Nie mają swego pana. Niech
wróci każdy w pokoju do swego domu! » ”.
Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: « Czyż ci nie
powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nie-

szczęścia ». Micheasz zaś mówił dalej « Oto dlatego Pan dał
teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7 (R.: por. 2b)

Refren: Wysłuchaj, Panie, głośnych jęków moich.
Usłysz, Panie, moje słowa, *
zwróć na moje jęki.
Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
Królu mój i Boże.
Refren.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, *
któremu miła nieprawość,
zły nie może przebywać u Ciebie *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
Refren.
Nienawidzisz wszystkich *
którzy zło czynią.
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich
i światłem na mojej ścieżce.

Ps 119, 105

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie dochodzić ściśle swojego prawa

Mt 5, 38-42

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Słyszeliście, że powiedziano: “ Oko za oko i ząb za
ząb ”! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków,
idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od
tego, kto chce pożyczyć od ciebie ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Hojność Kościoła Macedonii na rzecz ubogich

2 Kor 8, 1-9

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowali
się bardzo i skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet — zaświadczam to — ponad swe możliwości okazali gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz
świętych.
I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowali siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę
Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak
też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was.
A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was,
tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby
wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146 (145), 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a (R.: por. 2a)

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
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lub: Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.
Refren.
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze, *
ze wszystkim, co w nich istnieje.
Refren.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Refren.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Śmierć Achaba

2 Krn 18, 25-31a. 33-34

Czytanie z Drugiej Kronik.
Król izraelski Achab rozkazał: « Weźcie Micheasza i za-

prowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do
syna królewskiego, Joasza, i powiedzcie: “ Tak rzekł król:
Wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju ” ». Na to Micheasz
powiedział: « Gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie ».
Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na
Ramot w Gileadzie. Tam król izraelski powiedział Jozafatowi: « Zanim pójdę w bój, przebiorę się. Ty zaś wdziej swoje
szaty ». Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy
przystąpili do walki. A król Aramu wydał taki rozkaz dowódcom swoich rydwanów: « Nie walczcie ani z małym, ani z
wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim! ». Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: « Ten
jest królem izraelskim! ». Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć.
A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził
króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc
król woźnicy: « Zawróć i ratuj mię z tej walki, bo zostałem
zraniony ». Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski
utrzymał się, stojąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż
do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 11 i 16 (R.: por. 3a)
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Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
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16

Refren.
Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Refren.
Odwróć oblicze swe od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia!
Uwolnij mnie, Boże od kary za krew przelaną
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość!
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Mt 5, 43-48

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego
bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się
za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce

Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie?
Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Zachęta do hojności

2 Kor 9, 6-11

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera kto zaś hojnie sieje, ten
hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak
mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się
przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we
wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
« Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki ».
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku
pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej
sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni
wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 9 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
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Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Eliasz uniesiony do nieba

2 Krl 2, 1. 6-14

Czytanie z Drugiej Kronik.
Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba,
szedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do
niego: « Zostańże tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu ».
Elizeusz zaś odpowiedział: « Na życie Pana i na twoje życie:
nie opuszczę cię! ». I szli dalej razem.
A pięćdziesiąt osób z uczniów proroków poszło i stanęło z
przeciwka, z dala, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad
Jordanem.
Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch
przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz

do Elizeusza: « Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę
od ciebie ». Elizeusz zaś powiedział: Niechby, proszę dwie
części twego ducha przeszły na mnie! ». On zaś odrzekł:
« Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty
będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz,
nie spełni się ».
Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a
Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i
wołał: « Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego
jeźdźcze ». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty
swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz
Eliasza, który spadł z góry od niego.
Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, lecz one się
nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: « Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? ».
I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 20. 21. 24 (R.: por. 25)
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Refren: Bądźcie odważni, ufający Panu.
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz tym, którzy uciekają się do Ciebie *
na oczach ludzkich.
Refren.
Osłaniasz ich Twą obecnością *
od spisku mężów,
ukrywasz ich w swoim namiocie *

przed sporem języków.

24

Refren.
Miłujcie Pana, wszyscy, *
którzy Go czcicie!
Pan chroni wiernych, *
a pysznym z nawiązką odpłaca.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dobre uczynki pełnić w ukryciu

Mt 6, 1-6. 16-18

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie
chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją
nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa
twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w
synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się

ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej
izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty
zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie
ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bezinteresowność św. Pawła

2 Kor 11, 1-11

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mej strony.
Ależ tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny
Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi,
by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze
od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w
swojej chytrości wąż uwiódł Ewę.
Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa,
jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którą
przyjęliście, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem
nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem niewprawny
w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą
ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym
względem.
Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą? Ogołacałem inne Kościoły, biorąc co potrzebne do
życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i
znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z
Macedonii. W niczym nie obciążałem was i nadal nie będę
was obciążał.

Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusa,
że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do chlubienia się w
granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję?
Bóg to wie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 7-8 (R.: por. 7a)
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Refren: Dzieła Twe, Panie, zawsze sprawiedliwe.
lub: Alleluja.
Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.
Refren.
Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Refren.
Dzieła rąk Jego są sprawiedliwe i wierne, *
wszystkie Jego przykazania są trwałe,
ustalone na wieki wieków, *
nadane ze słusznością i z mocą.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Pochwała Eliasza i Elizeusza

Syr 48, 1-14

Czytanie z Księgi 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 ze śmierci wskrzesiłeś zmarłego i słowem Najwyższego wywiodłeś go z krainy umarłych. Ty, który zaprowadziłeś królów na zgubę, zrzucając z łoża okrytych chwałą.
Ty, któryś na Synaju otrzymał rozkaz wykonania kary, i
na Horebie wyroki pomsty. Ty, który namaściłeś królów jako
mścicieli, i proroka, następcę po sobie.
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.
Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego
władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi.
Nic nie było zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda i przy
śmierci jego działy się rzeczy przedziwne.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 12a)
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Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu
Pan króluje: wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy.
Obłok i ciemność wokoło Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Refren.
Przed Jego obliczem idzie ogień *
i dokoła pożera Jego nieprzyjaciół.
Jego błyskawice rozświecają wszechświat, *
a ziemia drży na ten widok.
Refren.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otrzymaliście ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: Abba, Ojcze.

Rz 8, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Modlitwa Pańska

Mt 6, 7-15

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni
myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec
wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy
zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jeste w niebie: święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak
i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw
ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i
wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych
przewinień ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Paweł chlubi się ze swoich słabości

2 Kor 11, 18. 21b-30

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Ponieważ wielu przechwala się według ciała, i ja będę się.
przechwalał. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę — mówię
jak szalony — to i ja się odważam.
Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również.
Potomstwem Abrahama? I ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę
się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy,
bardziej przez więzienia; daleko bardziej przez chłosty, przez
częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie
byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem
rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach
na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od
pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w
niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych
postach, w zimnie i nagości.
Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie
czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich sła-

bości.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 18b)
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Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Namaszczenie Joasza na króla

Czytanie z Drugiej Królewskiej

2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20

Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn
jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich i przed
wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią sześć
lat ukryty w świątyni Pańskiej, podczas gdy Atalia rządziła w
kraju.
W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w
świątyni Pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć
przysięgę w świątyni Pańskiej, i pokazał im syna królewskiego.
Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkazał kapłan Jojada.
Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w
szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze
króla Dawida, które były w świątyni Pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od
węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego,
włożył na niego diadem i wręczył świadectwo; ustanowiono
go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano:
« Niech żyje król! ».
Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni
Pańskiej. Spojrzała: a oto król stoi przy kolumnie, zgodnie ze
zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała:
« Spisek! Spisek! ». Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: « Wyprowadźcie
ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech
zginie od miecza! ». Mówił bowiem kapłan: « Nie powinna

zginąć w świątyni Pana ». Pochwycono ją, i gdy weszła na
drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita.
Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pańskim, oraz między królem a ludem. Po
czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją.
Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana
Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż
nad świątynią Pańską.
Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13)
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Refren: Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.
Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, *
od której nie odstąpi:
zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.
Refren.
A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy.
Refren.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie:
Oto jest miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie.
Refren.

17

18

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca!
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zabłyśnie jego korona.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Gromadźcie sobie skarby w niebie

Mt 6, 19-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i
rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i
gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest
twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe,
całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest
chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło,
które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Paweł chlubi się ze swoich słabości

2 Kor 12, 1-10

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada,
przejdę do widzeń i objawień Pańskich. Znam człowieka w
Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem,
czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie) został porwany aż
do trzeciego nieba. I wiem, że człowiek ten (czy w ciele, nie
wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie) został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi
człowiekowi powtarzać.
Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę
się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i
chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem; powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy.
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień dany
mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł
ode mnie, lecz Pan mi powiedział: « Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali ».
Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w
prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albo-

wiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 9a)
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Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry; *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Refren.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Refren.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Ukamienowanie kapłana Zachariasza

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik.

2 Krn 24, 17-25

Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi.
Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili
do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: « Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pana? Dlatego się wam nie
szczęści. Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści ».
Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go,
z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej. Król Joasz
zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał,
zawołał: « Oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy! ».
I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu
wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą
zdobycz wysłali do króla Damaszku.
Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan
jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ
mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu.
Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić
krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku. Zmarł i
został pochowany w Mieście Dawidowym, ale nie złożono go
w grobach królewskich.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 4-5. 29-30. 31-32. 33-34 (R.: por. 29a)
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Refren: Swojemu słudze Bóg łaskę okaże.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia.
Refren.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe będzie z nim moje przymierze.
Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, *
a jego tron jak dni niebios trwały.
Refren.
A jeśli synowie jego porzucą moje prawo *
i wedle moich przykazań postępować nie będą,
jeżeli moje ustawy naruszą *
i nie będą pełnili moich rozkazów,
Refren.
Rózgą ukarzę ich przewinienia, *
a ich winę biczami;
lecz nie odejmę mu łaski mojej *
i nie zawiodę w mojej wierności ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8, 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus Chrystus będąc bogaty, dla was stał się ubogim,

Aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zaufać Bożej Opatrzności

Mt 6, 24-34

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a
ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż
one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był
tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś
jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa,
to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo
o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko bę-

dzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień
sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy ».
Oto słowo Pańskie.

CZĘŚĆ DRUGA:

UROCZYSTOŚCI PAŃSKIE
W OKRESIE ZWYKŁYM

Niedziela po uroczystości Zesłania Ducha Świętego
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się Mojżeszowi

Wj 34, 4b-6. 8-9

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał
Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego
oczyma i wołał: « Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność ».
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: « Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech
pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym
karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz
nas swoim dziedzictwem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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*

Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.
Refren.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,

54
55

56

Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie, †
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

2 Kor 13, 11-13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie
się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się
Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bóg posłał swojego Syna na świat,
aby świat został zbawiony

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.

J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema:
« Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego ».
Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest jeden

Pwt 4, 32-34. 39-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz tak powiedział do ludu:
« Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia,
gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy
słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos
Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych
narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką
mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi,
jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na
twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój
Bóg ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b)

4

5

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *

ziemia jest pełna Jego łaski.

6

9

18

19

20

22

Refren.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.
Refren.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Refren.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Rz 8, 14-17

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za
synów, w którym możemy wołać: « Abba, Ojcze! » Sam
Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dzie-

dzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa,
skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć
udział w chwale.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Mt 28, 16-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: « Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ».
Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów.
To mówi Mądrość Boża:
« Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia
powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani
źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem
przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na
ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie
nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po
dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

4

5

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
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9

Refren.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Refren.
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy
pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wszystko, co ma Ojciec jest moje.
Duch z mojego weźmie i wam oznajmi.

J 16, 12-15

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział swoim uczniom:
« Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam
rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi ».
Oto słowo Pańskie.

Czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
W czasie wędrówki do ziemi obiecanej
Bóg żywił lud manną

Pwt 8, 2-3. 14b-16a

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
« Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził twój
Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić,
wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz
Jego nakazu, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie
znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że
nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co
pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z
ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę
ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której
nie znali twoi przodkowie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)

12

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
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Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Refren.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
i szybko mknie Jego słowo.
Refren.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Eucharystia jednoczy przyjmujących ją

1 Kor 10, 16-17

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie
jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy,
czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy
bowiem bierzemy z tego samego chleba.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 51

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem

J 6, 51-58

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Żydów:
« Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało za życie świata ».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: « Jak On
może nam dać swoje ciało na pożywienie? »
Rzekł do nich Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje
jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze
Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak
ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki ».
Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Zawarcie przymierza przez krew

Wj 24, 3-8

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa
Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział
jednogłośnie: « Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy ».
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz
wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom synów Izraela złożyć ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców.
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą
połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i
czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: « Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni ».
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: « Oto
krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie
wszystkich tych słów ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13)

12

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
lub: Alleluja.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
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Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia

Hbr 9, 11-15

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych,
przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest na tym świecie
uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców,
lecz przez własną Krew wszedł raz na zawsze do Miejsca
Świętego zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy,
którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej Krew Chrystusa, który przez Ducha
wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę,
oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

I dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby
przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do
wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 51

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

Mk 14, 12-16. 22-26

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę,
zapytali Jezusa Jego uczniowie: « Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? »
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:
« Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący
dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie
gospodarzowi: “ Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w
której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? ” On
wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas ». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta,
gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: « Bierzcie, to jest Ciało moje ». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili
z niego wszyscy. I rzekł do nich: « To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam

wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do
owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym ».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Ofiara Melchizedeka

Rdz 14, 18-20

Czytanie z Księgi Rodzaju.
W owych dniach:
Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił
Abrama, mówiąc: « Niech będzie błogosławiony Abram przez
Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich
wrogów ». Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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4

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Rzekł Pan do Pana mego: « Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich ».
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
« Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.
Refren.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę ».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
« Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka ».
Refren.

Drugie czytanie
Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan
Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki
uczyniwszy połamał i rzekł: « To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moja pamiątkę ».
Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc:
« Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.
Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę ».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 51

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rozmnożenie chleba

Łk 9, 11b-17

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić
ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: « Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród,

gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu ». Lecz On rzekł do nich: « Wy dajcie im jeść ». Oni
odpowiedzieli: « Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych
ludzi ».
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł
do swych uczniów: « Każcie im rozsiąść się gromadami mniej
więcej po pięćdziesięciu ». Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i
odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by
podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.
Oto słowo Pańskie.

Piątek po 2 niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg nas wybrał, ponieważ nas umiłował

Pwt 7, 6-11

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz mówił do ludu:
« Ty jesteś narodem poświęconym twojemu Panu Bogu.
Ciebie wybrał twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego
szczególną własnością.
Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego,
że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze
wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że
Pan was umiłował. Chce On wam dochować przysięgi danej
waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił
was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego.
Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego
praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go,
niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu.
Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10 (R.: por. 17a)
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Refren: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy, *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg pierwszy nas umiłował

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

1 J 4, 7-16

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.
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.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus cichy i pokorny sercem

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Mt 11, 25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: « Wysławiam 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. Wszystko
przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ».
Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Dobroć Boga

Oz 11, 1. 3-4. 8c-9

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
To mówi Pan:
« Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna
swego wezwałem z Egiptu. A przecież Ja uczyłem chodzić
Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że
troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a
były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do
swego policzka niemowlę, schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.
Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie
człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja — Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

3

Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: por. 3)

Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.
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.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *

4

5

ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, *
wzywajcie Jego imienia.
Refren.
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę

Ef 3, 8-12. 14-19

Bracia:
Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym
jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami
w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w
przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna
Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich,
zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z
ufnością dzięki wierze w Niego.
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego
wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus
zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości
wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi
zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wy-

sokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią
Bożą.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
albo:
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 4, 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przebicie boku Chrystusa

J 19, 31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie
pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu
był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym
połamano golenie i usunięto ich ciała.
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu,
jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest

prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.
Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: « Kości Jego
nie będą łamane ». I znowu na innym miejscu mówi Pismo:
« Będą patrzeć na Tego, którego przebodli ».
Oto słowo Pańskie.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg sam będzie pasterzem swoich owiec

Ez 34, 11-16

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
To mówi Pan Bóg:
« Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie
pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy
gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam
przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je
spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z
powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w
dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na
dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być
ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku,
na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na
legowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną
sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a
tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)
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Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *

na zielonych pastwiskach.
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Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd a swoją chwałę.
Refren.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę bo ty jesteś ze mną.
kij Twój i laska pasterska *
są moja pociechą.
Refren.
Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.
Refren.
Dobroć i łask pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg ukazuje nam swoją miłość przez Chrystusa

Rz 5, 5-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za
nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy
jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego
podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością.
Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby
się ktoś ponieść śmierć.
Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że
Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.
Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc
już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie
tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
albo:
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Weżcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,

bo jestem cichy i pokorny sercem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o zgubionej owcy

Łk 15, 3-7

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść:
« Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie
za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: “ Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę,
która mi zginęła ”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują
nawrócenia ».
Oto słowo Pańskie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
NA NIEDZIELE I DNI POWSZEDNIE
OKRESU ZWYKŁEGO
Poniższych tekstów można używać zamiast tekstów umieszczonych
przed Ewangeliami.
1.

1 Sm 3, 9; J 6, 68b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
2.

Ps 19 (18), 9

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, radują serce,
przykazanie Twoje oświeca oczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
3.

Ps 25 (24), 4b. 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
4.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Naucz mnie swej drogi, Panie,
prostą prowadź mnie ścieżką.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 27(26), 11

5.

Ps 95 (94), 8ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
6.

Ps 111(110), 7b. 8a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wierne są wszystkie przykazania Twoje, Panie,
ustalone na wieki, na zawsze.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
7.

Ps 119 (118), 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz moje oczy, Panie,
abym podziwiał Twe prawo.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
8.

Ps 119 (118), 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,
abym rozważał Twoje cuda.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
9.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ucz mnie, Panie, przestrzegać Twe prawo,
i zachowywać je całym sercem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 119 (118), 34

10.

Ps 119 (118), 36a. 29b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nakłoń, Boże, me serce do Twoich napomnień,
obdarz mnie łaską Twego prawa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
11.

Ps 119 (118), 88

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Według swej łaski zapewnij mi życie,
ja chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
12.

Ps 119 (118), 105

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich,
i światłem na mojej ścieżce.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
13.

Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza,
i naucz mnie Twoich ustaw.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
14.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 130 (129), 5

15.

Ps 145 (144), 13cd

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach,
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
16.

Ps 147B, 12a. 15a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwal, Jerozolimo, Pana,
który na ziemię zsyła swoje orędzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
17.

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
18.

Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
bo tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
19.

Por. Łk 8, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym
zatrzymują słowo Boże,
i wydają owoc przez swoją wytrwałość.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

20.

J 6, 63b. 68b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
21.

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
22.

J 10, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
23.

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
24.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 14, 23

25.

J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
26.

J 17, 17ba

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
Uświęć nas w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
27.

Por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, serca nasze,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
28.

2 Kor 5, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
29.

Por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

30.

Flp 2, 15-16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jawicie się jako źródło światła,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
31.

Kol 3, 16a. 17c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem;
dziękujcie Bogu i Ojcu przez Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
32.

1 Tes 2, 13

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
33.

2 Tes 2, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
34.

Por. 2 Tm 1, l0b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zbawiciel nasz Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

35.

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
36.

Jk 1, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
37.

Jk 1, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
38.

1 P 1, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Pana trwa na wieki;
właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
39.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

1 J 2, 5

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 czatań. Aby ułatwić ludowi wykonanie refrenu, na
różne okresy roku liturgicznego i dla różnych kategorii świętych wybrano pewne teksty tych refrenów i psalmów, które wolno stosować
zamiast tekstów ściśle odpowiadających czytaniom, gdy psalm się
śpiewa (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, n. 36).
1 PSALM RESPONSORYJNY

1

4

13

14

Ps 27(26), 1.4. 13-14 (R.: la)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren.
O jedno proszę Pana, o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia.
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
Refren.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren.

2 PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a)
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9

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Refren.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę.
Refren.

3 PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

2

3

4

5

6

8

9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Refren.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Refren.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Refren.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
Refren.

4 PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)
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Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Refren.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Refren.

5 PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145(144), 1-2.8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: la)
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Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
lub: Alleluja.
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Refren.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Refren.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. *
I niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Refren.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Refren.

