LEKCJONARZ MSZALNY
TOM IV

OKRES ZWYKŁY
OD 12 TYGODNIA ZWYKŁEGO
DO 23 TYGODNIA ZWYKŁEGO

PALLOTTINUM 1991
POZNAŃ-WARSZAWA

PRYMAS POLSKI
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
Nr 331/75/P.
DEKRET
Biorąc pod uwagę postanowienie Świętej Kongregacji Kultu Bożego z dnia 13 stycznia 1975 roku (Prot. N. 115/75), Konferencja Episkopatu Polski zezwala na drukowanie księgi liturgicznej pt. Lekcjonarz Mszalny, tom IV, okres od 12 do 23 tygodnia roku liturgicznego — Wydawnictwu PALLOTTINUM
w Poznaniu-Warszawie.
Wszelkie prawa przedruku zastrzeżone są Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, dnia 11 lutego 1975 roku.
† STEFAN Kard. WYSZYŃSKI
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski
Prymas Polski

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO

Prot. N. 115/75
DIŒCESIUM POLONIÆ
Instante Eminentissimo Domino Stephano Card.
Wyszyński, Archiepiscopo Gnesnensi-Varsaviensi, Primate Poloniæ, litteris die 30 mensis decembris 1974 datis, vigore facultatum huic Sacræ Congregationi a Summo Pontifice PAULO VI
tributarum, interpretationem polonam Ordinis Lectionum
Missæ, cui titulus Lekcjonarz Mszalny, tom IV, okres zwykły od
12 tygodnia zwykłego do 23 tygodnia zwykłego, prout in adnexo
exstat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex ædibus Sacræ Congregationis pro Cultu Divino, die 13
mensis ianuarii 1975.

†

Praetectus
IACOBUS R. Card.

KNOX

a Secrelis

† A. BUGNINI

WSTĘP
1.
Zasady, które kierowały doborem tekstów na niedziele i dni powszednie okresu zwykłego, podano we Wprowadzeniu, w nr. 15-17 (por.
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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22 lutego
13 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
”

12 TYDZIEŃ ZWYKŁY
12 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Pan uratował życie ubogiego z ręki złoczyńców

Jr 20, 10-13

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza.
Rzekł Jeremiasz:
« Słyszałem oszczerstwo wielu: “ Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną
wypatrują mojego upadku: “ Może on da się zwieść, tak że go
zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! ”.
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi
prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni
swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego,
patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem
życie ubogiego z ręki złoczyńców ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69 (68), 8-9. 10 i 14ab. 17 i 33 34-35 (R.: por. 14c)

8

9

Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.
Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie *
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

10

14

17

33

34

35

Refren.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie.
Lecz ja, o Panie, ślę moją modlitwę do Ciebie, *
w czasie łaskawości, o Boże.
Refren.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoje miłość *
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, *
niech ożyje serce, szukających Boga.
Refren.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morza i wszystko, co w nich żyje.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Adam jest typem Chrystusa

Rz 5, 12-15

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez
grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich
ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy
nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło
na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich
wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 26b. 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Świadectwo o mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bójcie się ludzi

Mt 10, 26-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
« Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co
by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A
przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na
ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie ».
Oto słowo Pańskie.

12 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest władcą morza

Job 38, 1. 8-11

Czytanie z Księgi Joba.
Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „ Kto bramą
zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury
mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i
bramę. I rzekłem: “ Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich
nadętych fal ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107 (106), 23-24. 26-26. 28-29. 30-31 (R.: por. 1)

23

24

25

26

28

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
lub: Alleluja.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.
Refren.
Rzekł i zerwał się wicher *
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, *
ich dusza truchlała w nieszczęściu.
Refren.
Wołali w niedoli do Pana, *

29

30

31

a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.
Refren.
Radowali się w ciszy, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wszystko stało się nowe

2 Kor 5, 14-17

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.
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
Uciszenie burzy na jeziorze

Mk 4, 35-41

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich
uczniów: « 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.

12 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Będą patrzeć na tego, którego przebili

Za 12, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.
To mówi Pan:
« Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję
Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i
boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać
będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.
W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny
do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

2

3

4

5

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.
Twoja łaska cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Refren.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *

6

8

9

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.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Ga 3, 26-29

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Łk 9, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Łk 9,18-24

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: « Za kogo uważają
Mnie tłumy? »
Oni odpowiedzieli: « Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza;
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał ».
Zapytał ich: « A wy za kogo Mnie uważacie? »
Piotr odpowiedział: « Za Mesjasza Bożego ».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu
o tym nie mówili. I dodał: « Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie ».
Potem mówił do wszystkich: « Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój
krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je
zachowa ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Abrahama

Rdz 12, 1-9

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Bóg rzekł do Abrama: « Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem
z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym,
którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały
błogosławieństwo ludy całej ziemi ».
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z
Charanu. I zabrał Abram ze sobą swoją żonę Saraj, swego
bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę,
którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu.
Gdy przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj
aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. A w
kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy.
Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: « Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię ». Abram zbudował tam ołtarz
dla Pana, który mu się ukazał.
Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i
rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od
wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał
imienia Pana. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b)
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Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Refren.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zdobycie Samarii przez Asyryjczyków

2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, przyszedł
pod Samarię i oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku
Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w

niewolę do Asyrii, i przesiedlił ich do Chalach, nad Chabor —
rzekę Gozanu, i do miast Medów.
Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu Bogu
swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona,
króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali.
Pan jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich
swoich proroków i wszystkich « Widzących », mówiąc:
« Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez
sługi moje, proroków ». Lecz oni nie słuchali i twardym
uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu. Odrzucili przykazania Jego i
przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im
wydał.
Wtedy Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza. Pozostało tylko samo
pokolenie Judy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 60 (59), 3-4. 5 i 12. 13-14 (R.: por. 7b)
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Refren: Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą.
Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże, *
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas.
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, *
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
Refren.
Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, *
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napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś *
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
Refren.
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, *
bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, *
a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
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
Drzazga i belka

Mt 7, 1-5

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem,
jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie,
wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we
własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: “ Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka ”, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
twego brata. »

Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Abraham i Lot rozdzielają się

Rdz 13, 2. 5-18

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot,
który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty.
Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody;
musieli więc się rozłączyć.
Gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, rzekł Abram do Lota: « Niechaj
nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi i
pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak
cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie.
Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo ».
Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała
okolica wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska,
zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie
zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak
rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś
zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się
ciężkich przewinień wobec Pana.
Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: « Spójrz przed
siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, który
widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś
potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto

może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje
potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz; tobie go
oddaję ».
Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie
były dęby Mamre; osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla
Pana.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5 (R.: por. la)
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Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? *
Kto zamieszka na Twej górze świętej.
Ten, kto 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,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Bóg broni Jerozolimy przed Sennacherybem

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Sannacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: « Tak powiecie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: Niech twój Bóg, w którym położyłeś nadzieję, nie
zwodzi cię zapewnieniem: “ Nie będzie wydana Jerozolima w
ręce króla asyryjskiego ”. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie
asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty
miałbyś ocaleć? »
Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go, następnie
poszedł do świątyni Pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem Pańskim, mówiąc:
« Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam
jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił
niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha, i usłysz! Otwórz,
Panie, Twoje oczy, i popatrz. Słuchaj słów Sennacheryba,
które przesłał, by znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W
ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko
dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I
niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś
Bogiem, o Panie ».
Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi
oświadczenie: « Tak mówi Pan, Bóg Izraela: “ Wysłuchałem
tego, o co modliłeś się do Mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii ”. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego.
“ Gardzi tobą, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu. Za tobą
potrząsa głową Córa Jeruzalem. Albowiem z Jeruzalem wyj-

dzie Reszta, i z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona ”.
Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: “ Nie wejdzie
on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi
przeciw niemu tarczy ani nie usypie przeciwko niemu wału.
Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie
wejdzie! — mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je
przez wzgląd na Mnie i na sługę mego, Dawida ” ».
Tejże samej nocy wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie
Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy ludzi. Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i
pozostał w Niniwie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3a. 3b-4. 10-11 (R.: por. 9d)
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Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Refren.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach *
okazał się twierdzą obronną.
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.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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.
EWANGELIA
Brama szeroka i brama ciasna

Mt 7, 6. 12-14

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych
pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy
się, was nie poszarpały.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i
przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest
takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i
wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Przymierze Boga z Abrahamem

Rdz 15, 1-12. 17-18

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: « Nie
obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda
twoja będzie sowita ».
Abram rzekł: « O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro
zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk
Eliezer ». I mówił: « Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą ».
Ale oto usłyszał słowa: « Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie
będzie pochodził ». I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu,
rzekł: « Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to
uczynić ». Potem dodał: « Tak liczne będzie twoje potomstwo ». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.
Potem zaś rzekł do niego: « Ja jestem Pan, którym cię
wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność ».
A na to Abram: « O Panie Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? »
Wtedy Pan rzekł: « Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę,
trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę ». Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je
wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw

drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził.
A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w
głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła
go wielka ciemność.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami
zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: « Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
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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.
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.
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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
Odnowienie przymierza

2 Krl 22, 8-13;23, 1-3

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana:
« Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej ». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w
słowach: « Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w
świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pana ». I pisarz Szafan oznajmił królowi: « Kapłan Chilkiasz dał mi księgę » — i Szafan odczytał ją wobec króla.
Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty.
Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi:
« Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi.
Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by
spełnić wszystko, co jest w niej napisane ».

Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego
cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni
Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od
najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść
księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pana.
Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze
przed obliczem Pana, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą,
że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże
księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40 (R.: 33a)
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Refren: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał aż do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
a zachowywał je całym sercem.
Refren.
Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku!
Refren.
Odwróć me oczy, niech nie patrzą na marność, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 4. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Fałszywi prorocy

Mt 7, 15-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą
do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z
ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre
drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych
owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie
wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich
owocach ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE DŁUŻSZE
Narodzenie się Izmaela

Rdz 16, 1-12. 15-16

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka.
Miała zaś niewolnicę Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła
więc Saraj do Abrama: « Ponieważ Pan zamknął mi łono,
abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej
będę miała dzieci ». Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona
Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją
za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło dziesięć
lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się
do Hagar i ta stała się brzemienną. A widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią.
Wtedy Saraj rzekła do Abrama: « Przez ciebie doznaję
zniewagi; ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś
czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie
sędzią między mną a tobą! » Abram rzekł do Saraj: « Przecież
niewolnica twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre ».
Saraj upokorzyła Hagar, ta uciekła od niej.
Anioł Pana znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze
wiodącej do Szur i zapytał: « Hagar, niewolnico Saraj, skąd
przyszłaś i dokąd idziesz? » A ona odpowiedziała: « Uciekłam od mojej pani, Saraj ».
Wtedy anioł Pana rzekł do niej: « Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę ». Po czym anioł Pana
oznajmił: « Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie

będzie można go policzyć ». I mówił: « Jesteś brzemienna i
urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy
byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko
niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców ».
Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat
osiemdziesiąt sześć, gdy mu Hagar urodziła Izmaela.
PIERWSZE CZYTANIE KTÓRSZE

Rdz 16, 6b-12. 15-16

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Kiedy Saraj upokorzyła Hagar, ta uciekła od niej. Anioł
Pana znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej
do Szur i zapytał: « Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i
dokąd idziesz? » A ona odpowiedziała: « Uciekłam od mojej
pani, Saraj ».
Wtedy anioł Pana rzekł do niej: « Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę ». Po czym anioł Pana
oznajmił: « Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie
będzie można go policzyć ». I mówił: « Jesteś brzemienna i
urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy
byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko
niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców ».
Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. Abram miał lat
osiemdziesiąt sześć, gdy mu Hagar urodziła Izmaela.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1)
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Refren: Nasz Pan jest dobry: chwalcie Go na wieki.
Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysławi potężne dzieła Pana *
i rozgłosi całą Jego chwałę?
Refren.
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie, *
gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie.
Refren.
Przyjdź nam z pomocą, *
abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
cieszyli się radością Twego ludu, *
chlubili się razem z Twym dziedzictwem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Pierwsze przesiedlenie Judejczyków do Babilonu

2 Krl 24, 8-17

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Gdy Jojakin obejmował władzę, miał osiemnaście lat i panował w Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię
Nechuszta i była córką Elnatana z Jerozolimy. Jojakin Czynił
on to, co jest złe w oczach Pańskich, zupełnie tak, jak jego
ojciec.

W owym czasie słudzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto. Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy
słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł
ku królowi babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i dworzanami. A król babiloński pojmał go
w ósmym roku swego panowania.
Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby pałacu królewskiego. Połamał wszystkie
przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski, dla
świątyni Pana, tak jak Pan przepowiedział. I przesiedlił na
wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i
wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie
najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych
kraju zabrał do niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich
ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy
w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński
uprowadził do niewoli, do Babilonu.
W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego
stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 79 (78), 1-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd)
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Refren: Wyzwól nas Boże, dla imienia Twego.
Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, †
zbezcześcili Twój święty przybytek, *
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, *
zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
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Refren.
Ich krew rozlali, jak wodę, wokół Jeruzalem *
i nie miał kto ich pogrzebać.
Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, *
igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.
Refren.
Jak długo, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? *
A Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.
Refren.
Wspomóż nas, Boże nasz zbawco, *
Dla chwały Twojego imienia;
wyzwól nas, i odpuść nam grzechy *
przez wzgląd na swoje imię.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 P 1, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:

Mt 7, 21-29

« 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 ».
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się
Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie
jak ich uczeni w Piśmie.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Izaak będzie dziedzicem przymierza

Rdz 17, 1. 9-10. 15-22

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu
się Pan i rzekł do niego: « Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ
Mi i bądź nieskazitelny ».
Potem Bóg rzekł do Abrama: « Ty zaś, a po tobie twoje
potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali, między Mną i wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, jest
takie: wszyscy mężczyźni mają być obrzezani».
I mówił Bóg do Abrahama: « Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc
jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że
stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami».
Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: « Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać
matką? »
Rzekł zatem do Boga: « Oby przynajmniej Izmael żył pod
Twoją opieką! » A Bóg mu na to: « Ależ nie, żona twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę
przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po
nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie licznejpotomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wiel-

kim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze».
Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 128(127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. la)

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 pobłogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zburzenie Jerozolimy
i drugie przesiedlenie do Babilonu

2 Krl 25, 1-12

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
W dziewiątym roku panowania Sedecjasza, dziesiątego
miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca przybył król babiloński
Nabuchodonozor wraz z całym swoim wojskiem przeciw Jerozolimie, obległ ją, budując dokoła niej wały oblężnicze.
Miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla
Sedecjasza. W czwartym zaś miesiącu, dziewiątego dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla
ludu kraju, uczyniono wyłom w mieście.
Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę
między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich.
Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc
drogą prowadzącą ku Arabie.
Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie
Jerycha, całe zaś jego wojsko opuściło go idąc w rozsypkę.
Pojmali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego,
do Ribla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza wymordowano na jego oczach, a król babiloński rozkazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Następnie uprowadził go do Babilonu.
W piątym zaś miesiącu, siódmego dnia miesiąca (był to
dziewiętnasty rok panowania króla babilońskiego, Nabuchodonozora) wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca
straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. Spalił świątynię Pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy,
wszystkie wielkie domy spalił ogniem. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą straży przybocznej, zburzyło

cały mur dokoła Jerozolimy. Resztę zaś ludu, która pozostała
w mieście, zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego,
oraz resztę tłumu Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej,
przesiedlił w niewolę. Lecz spośród biednego ludu ziemi dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych jako uprawiających winnice i jako rolników.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 137 (136), 1-2. 3. 4-5. 6 (R.: por. 5a)
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Refren: Jerozolimo, nie zapomnę ciebie.
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali, *
na wspomnienie Syjonu.
Na topolach tamtej krainy *
zawiesiliśmy nasze harfy.
Refren.
Bo ci, którzy nas uprowadzili, *
żądali od nas pieśni,
nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej: *
« Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich ».
Refren.
Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską *
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, *
niech uschnie moja prawica.
Refren.
Niech mi język przyschnie do gardła, *
jeśli o tobie nie będę pamiętał,
jeśli nie wyniosę Jeruzalem *

ponad wszelką swą radość.
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
Uzdrowienie trędowatego

Mt 8, 1-4

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus zeszedł z góry, postępowały za Nim wielkie
tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił
Go: « Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić ». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: « Chcę, bądź oczyszczony ».
I natychmiast został oczyszczony z trądu.
A Jezus rzekł do niego: « Uważaj, nie mów nikomu, ale
idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg obiecuje Abrahamowi syna

Rdz 18, 1-15

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten
siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.
Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie.
Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.
A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: « O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać twego sługi. Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście
się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie
koło sługi waszego ». A oni mu rzekli: « Uczyń tak, jak powiedziałeś ».
Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:
« Prędko zaczyn ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób
podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone
cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod
drzewem.
Zapytali go: « Gdzie jest twoja żona, Sara?»
Odpowiedział im: «W tym oto namiocie ».
Rzekł mu jeden z nich. « O tej porze za rok znów wrócę
do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna ».

Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było
tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym
wieku.
Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: « Teraz, gdy
przekwitłam i mój mąż starzec, mam doznawać rozkoszy? »
Pan rzekł do Abrahama: « Dlaczego to Sara śmieje się i
myśli: “ Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? ” Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za
rok o tej porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała syna».
Wtedy Sara zaparła się mówiąc: « Wcale się nie śmiałam », bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: « Nie,
śmiałaś się! »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. 54)
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Refren: Bóg zawsze pomny na swe miłosierdzie.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Refren.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
święte jest imię Jego.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co się Go boją.
Refren.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

54

Ujął się za sługą swoim, Izraelem, *
pomny na swoje miłosierdzie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Na gruzach Jerozolimy

Lm 2, 2. 10-14. 18-19

Czytanie z Księgi Lamentacji.
Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy Judy, rzucił o
ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Usiedli na ziemi w
milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie.
Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć się
wylała na ziemię przez klęskę Córy mego ludu, gdy słabły
niemowlę i dziecię na placach miasta.
Do matek swoich mówiły: « Gdzie żywność i wino? » Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z
nich życie na łonie ich matek.
Jak cię pocieszyć? Z czym porównać, Córo Jeruzalem? Co
ci przyrównać, by cię pocieszyć, Dziewico, Córo Syjonu?
Gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy?
Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne,
nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne.
Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy
twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy; nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku.
Powstań, wołaj po nocy do straży porannej, wylewaj swe

serce jak wodę przed Pańskim obliczem, podnoś do Niego
swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na
rogach wszystkich ulic.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 74 (73), 1-2. 3-4. 5-7. 20-21 (R.: por. 19b)

Refren: O życiu biednych nie zapomnij, Panie.
1 Dlaczego, Boże odrzuciłeś nas na wieki, *
dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
2 Pomnij na lud Twój, który dawno nabyłeś, *
na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie.

3

4

5
6

7

20

21

Refren.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom, *
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
W miejscu świętych zgromadzeń †
rozległ się ryk Twoich wrogów, *
zatknęli tam swoje proporce
Refren.
Widać, że się podnoszą siekiery jak w leśnej gęstwinie. †
Wyłamali wszystkie bramy, *
zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali Twą świątynię na pastwę ognia, *
zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia.
Refren.
Wspomnij na Twoje przymierze, *
bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem, *

niech biedny i ubogi wychwala Twe imię.
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
Uzdrowienie sługi setnika

Mt 8, 5-17

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego
setnik i prosił Go, mówiąc: « Panie, sługa mój leży w domu
sparaliżowany i bardzo cierpi ». Rzekł mu Jezus: « Przyjdę i
uzdrowię go ».
Lecz setnik odpowiedział: « Panie, nie jestem godzien,
abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój
sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam
pod sobą żołnierzy. Mówię temu: “ Idź ”, a idzie; drugiemu: “
Chodź tu ”, a przychodzi; a słudze: “ Zrób to ”, a robi ».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy
szli za Nim: « Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu
nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu
przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów ». Do setnika zaś Jezus
rzekł: « Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś ». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową,
leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła.
Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych
uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: « On
wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby ».
Oto słowo Pańskie.

13 TYDZIEŃ ZWYKŁY
13 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Szunemitka przyjmuje proroka

2 Krl 4, 8-11. 14-16a

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była
tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia
posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć
posiłek. Powiedziała ona do swego męża: « Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do
nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda ».
Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się
do górnego pokoju i tamże położył się do snu. I powiedział do
Gechazi: « Co więc można uczynić dla niej? ». Odpowiedział
Gechazi: « Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary ».
Rzekł więc: « Zawołaj ją ». Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: « O tej porze za rok będziesz pieściła syna ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

2

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Na wieki będę śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.

3

16

17

18

19

Albowiem powiedziałeś: †
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, o Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twoim imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
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.

DRUGIE CZYTANIE
Nowe życie ochrzczonych

Rz 6, 3-4. 8-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy
otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy
zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający
nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z
martwych dzięki chwale Ojca.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma
już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że

żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 10, 40

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Mt 10, 37-42

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do apostołów:
« Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie,
nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, je znajdzie.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody ».
Oto słowo Pańskie.

13 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

Czytanie z Księgi Mądrości.
Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących.
Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata
niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega
śmierci.
Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka,
uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy
do niego należą.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30(29), 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b (R.: 2a)

2

4

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, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę

*
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

5

6

Refren.
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.

11

12
13

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

DRUGIE CZYTANIE
Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi

2 Kor 8, 7. 9. 13-15

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę,
we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście
i w tę łaskę obfitowali.
Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem
swoim ubogacić.
Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie
utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz
dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo
było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała
równość według tego, co jest napisane: « Nie miał za wiele
ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele ».
Oto słowo Boże.
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 DŁUŻSZA
Wskrzeszenie córki Jaira

Mk 5, 21-43

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią 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 zbliżyła się z tyłu między tłumem i
dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: « Żebym się
choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa ». Zaraz też ustał
jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: « Kto dotknął się 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, tylko wierz ». 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.
EWANGELIA KRÓTSZA

Mk 5, 21-24. 35b-43

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią 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.
Przyszli ludzie do przełożonego synagogi i donieśli:
« Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? »

Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : « Nie bój się, tylko wierz ». 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.

13 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Elizeusza

1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Pan rzekł do Eliasza: « Elizeusza, syna Szafata z AbelMechola, namaścisz na proroka po tobie ».
Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna
Szafata, orzącego wołami: 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
ją 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. 11 (R.: por. 5a)

1
2
5

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: « Tyś jest Panem moim ».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
To On mój los zabezpiecza.
Refren.

7

8

9

10

11

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Postępowanie według Ducha daje wolność

Ga 5, 1. 13-18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie
w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału,
wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie:
« Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego ». A
jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się
wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż
duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między
nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak
pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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.
EWANGELIA
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Łk 9, 51-62

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go
jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: « Panie, czy
chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył
ich? »
Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: « Pójdę za
Tobą, dokądkolwiek się udasz ».
Jezus mu odpowiedział: « Lisy mają nory i ptaki po-

wietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie
by głowę mógł wesprzeć ».
Do innego rzekł: « Pójdź za Mną ».
Ten zaś odpowiedział: « Panie, pozwól mi najpierw pójść i
pogrzebać mojego ojca ».
Odparł mu: « Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a
ty idź i głoś królestwo Boże ».
Jeszcze inny rzekł: « Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu ».
Jezus mu odpowiedział: « Ktokolwiek przykłada rękę do
pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Abraham wstawia się za Sodomą

Rdz 18, 16-33

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Mężowie, których gościł Abraham, odeszli i skierowali się
ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić.
A Pan mówił sobie: « Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają
błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go
jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz
swemu rodowi, aby strzegąc przykazań Pana, postępowali
sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał
Abrahamowi ».
Po czym Pan rzekł: « Skarga na Sodomę i Gomorę głośno
się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie.
Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się ».
Wtedy to ci mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: « Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół
z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz
mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim
mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z
bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią
nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? »

Pan odpowiedział: « Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd
na nich ». Rzekł znowu Abraham: « Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy w braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? »
Pan rzekł: « Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu
pięciu ».
Abraham znów odezwał się tymi słowami: « A może znalazłoby się tam czterdziestu? »
Pan rzekł: « Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na
tych czterdziestu ».
Wtedy Abraham powiedział: « Niech się nie gniewa Pan,
jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu? »
A na to Pan: « Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam
trzydziestu ».
Rzekł Abraham: « Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu? »
Pan odpowiedział: « Nie zniszczę przez wzgląd na tych
dwudziestu ».
Na to Abraham: « O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz
jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu? » Odpowiedział Pan: « Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu ».
Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 10-11 (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.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo się wznosi nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Sąd nad Izraelem

Am 3, 1-18; 4, 11-12

Czytanie z Księgi proroka Amosa.
To mówi Pan
« Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech
nie odwrócę tego wyroku, gdyż za srebro sprzedają sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w prochu ziemi depcą
głowy biednych i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn
chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię
moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym
ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga.
Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni byli jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z
góry, a z dołu korzenie. I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu,
wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli
ziemię Amorytów.
Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wozowy walec napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie
uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia;
łucznik się nie ostoi, chyży w nogach nie umknie i jeździec na
koniu nie ocali życia; nawet najmężniejszy sercem pomiędzy
bohaterami w tym dniu będzie nagi uciekał », mówi Pan
wszechmogący.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 22a)
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Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.
« Czemu wymieniasz moje przykazania *
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i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?
Refren.
Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz *
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta, *
a język twój knuje podstępy.
Refren.
Zasiadłszy przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swojej matki.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć? *
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Refren.
Zrozumcie wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał i nikt was nie ocali.
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Ps 95 (94), 8ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Mt 8, 18-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na
drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i
rzekł do Niego: « Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek
się udasz ».
Jezus mu odpowiedział: « Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie
by głowę mógł wesprzeć ».
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: « Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca ».
Lecz Jezus mu odpowiedział: « Pójdź za Mną, a zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Zniszczenie Sodomy i Gomory

Rdz 19, 15-29

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: « Prędzej, weź żonę
i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta ». Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem litował się nad nimi, i
wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto.
A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich:
« Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i
nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia
w górach, bo inaczej zginiesz ».
Ale Lot rzekł do nich: « Nie, panie mój. Jeśli jesteś życzliwy dla twego sługi, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i
abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego
mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie ».
Odpowiedział mu: « Przychylam się i do tej twojej prośby;
nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem
schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki
tam nie wejdziesz ». Dlatego dano temu miastu nazwę Soar.
Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru.
A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i
ognia od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą oko-

licę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się
słupem soli.
Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący
się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią
metal.
Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na
Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w
których Lot przedtem mieszkał.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 26 (25), 2-3. 9-10. 11-12 (R.: por. 3a)
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Refren: Twoją łaskawość zawsze mam w pamięci.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, *
zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma stoi Twa łaskawość *
i postępuję w Twej prawdzie.
Refren.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, *
a mojego życia z mężami krwawymi.
W ich ręku zbrodnia, *
a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Refren.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności, *
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa, *
na zgromadzeniach błogosławię Pana.

Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Proroctwo przeciw królestwu Izraela

Am 2, 6-10. 13-16

Czytanie z Księgi proroka Amosa.
Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie
Izraela, do całego pokolenia, które wyprowadziłem z ziemi
egipskiej: « Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na
ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy ».
Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż
ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje
głos ze swego legowiska, zanim coś schwyta? Czyż spada
ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka
nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w
mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście
nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo nie uczyni Pan Bóg
niczego, by nie wyjawił swego zamiaru sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg
przemówi, któż nie będzie prorokować?
« Spustoszyłem was, jak przy Bożym spustoszeniu Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia,
aleście do Mnie nie powrócili, mówi Pan. Tak uczynię tobie,
Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się
przed Bogiem twym, Izraelu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

5

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

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, *
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zły nie może przebywać u Ciebie.
Nie ostoją się przed Tobą nieprawi. *
Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią.
Refren.
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.
Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce
wejdę do Twojego domu, †
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim *
przejęty Twą bojaźnią.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130 (129), 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uciszenie burzy na jeziorze

Mt 8, 23-27

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale
zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: « Panie, ratuj, giniemy! ».
A On im rzekł: « Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? ». Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: « Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg ocala i błogosławi Izmaela

Rdz 21, 5. 8-20

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak.
Dziecko podrosło i zostało odłączone od piersi. Abraham wyprawił wielką ucztę w tym dniu, w którym Izaak został odłączony od piersi.
Sara widząc, że syn Egipcjanki Hagar, którego ta urodziła
Abrahamowi, naśmiewa się z Izaaka, rzekła do Abrahama:
« Wypędź tę niewolnicę wraz z jej synem, bo syn tej niewolnicy nie będzie współdziedzicem z synem moim Izaakiem ».
To powiedzenie Abraham uznał za bardzo złe ze względu na
swego syna.
A wtedy Bóg rzekł do Abrahama: « Niechaj ci się nie wydaje złe to, co Sara powiedziała o tym chłopcu i o twojej niewolnicy. Posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane
twoje potomstwo. Syna zaś tej niewolnicy uczynię również
wielkim narodem, bo jest on twoim potomkiem ».
Nazajutrz rano wziął Abraham chleb oraz bukłak z wodą i
dał Hagar, wkładając jej na barki, i wydalił ją wraz z dzieckiem. Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby. A
gdy zabrakło wody w bukłaku, ułożyła dziecko pod jednym
krzewem, po czym odeszła i usiadła opodal tak daleko, jak
łuk doniesie, mówiąc: « Nie będę patrzyła na śmierć dziecka ». I tak siedząc opodal, zaczęła głośno płakać.
Ale Bóg usłyszał jęk dziecka i anioł Boży zawołał na Hagar z nieba: « Cóż ci to, Hagar? Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg

jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za
rękę, bo uczynię go wielkim narodem ».
Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą; a
ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Bóg
otaczał chłopca opieką, gdy dorósł. Mieszkał on na pustyni i
stał się łucznikiem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a)
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Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Refren.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.
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
Bóg pragnie kultu w prawdzie

Am 5, 14-15. 21-24

Czytanie z Księgi proroka Amosa.
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg
Zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! Wymierzajcie wyroki sprawiedliwie! Może ulituje się Pan Bóg Zastępów nad Resztą pokolenia Józefa.
« Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę
miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a
na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź
precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich
harf nie chcę słyszeć. Sprawiedliwość wystąpi z brzegów jak
woda i prawość jak potok nie wysychający wyleje ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 7ab i 8. 9-10. 11-12. 16bc-17 (R.: por. 23b)
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Refren: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.
« Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał *
i będę świadczył przeciw Tobie, Izraelu.
Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
Refren.
Nie przyjmę z twego domu cielca *
ani kozłów ze stad twoich.
Bo do Mnie należy cała zwierzyna w lasach, *

tysiące zwierząt na moich górach.
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Refren.
Znam wszystkie ptaki na niebie, *
moim jest wszystko, co porusza się na polach.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, *
bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia.
Refren.
Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie? »
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Am 5, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wypędzenie złych duchów

Mt 8, 28-34

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z
grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą.
Zaczęli krzyczeć: « Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? »
A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosi-

ły Go: « Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń ».
Rzekł do nich: « Idźcie ». Wyszły więc i weszły w świnie. I
naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.
Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe
miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili,
żeby odszedł z ich granic.
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Ofiara Abrahama

Rdz 22, 1-19

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego:
« Abrahamie! » A gdy on odpowiedział: « Oto jestem », powiedział: « Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z
pagórków, jaki ci wskażę ».
Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z
sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu
Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych
sług: « Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy
tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was ».
Abraham zabrawszy drwa do spalenia ofiary włożył je na
syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj
się oddalili.
Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: « Ojcze
mój! » A gdy ten rzekł: « Oto jestem, mój synu », zapytał:
« Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? »
Abraham odpowiedział: « Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój ».
I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które
Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim
drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych

drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby
zabić swego syna.
Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł:
« Abrahamie! » A on rzekł: « Oto jestem ». Powiedział mu:
« Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz
poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet
twego jedynego syna ».
Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana
uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i
złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę « Pan widzi ». Stąd to mówi się dzisiaj: « Na wzgórzu Pan się ukazuje ».
Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: « Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna twego jedynego,
będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu ».
Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z
nimi w drogę, poszedł do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham
nadal w Beer-Szebie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116A(114), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)
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Refren: W krainie życia będę widział Boga.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.
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9

Refren.
Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana: *
« O Panie, ratuj me życie! »
Refren.
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niewoli, a On mnie wybawił.
Refren.
Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Kapłan przeciw prorokowi

Am 7,10-17

Czytanie z Księgi proroka Amosa
Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: « Spiskuje przeciw tobie Amos
pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich
mów jego, gdyż tak rzekł Amos: “ Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi ” ».

I rzekł Amazjasz do Amosa: « “ Widzący ”, idź, uciekaj
sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w
Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i
królewską budowlą ».
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: « Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął
mnie Pan i Pan rzekł do mnie: “ Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego ”.
I teraz słuchaj słowa Pana. Tyś mówił: “ Nie prorokuj
przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi
Izaaka ”. Dlatego tak rzekł Pan: “ Żona twoja będzie nierządnicą w mieście. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą.
Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
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Refren: Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(2 Kor 5,19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Mt 9, 1-8

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «
Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy ».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: «
On bluźni ».
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: « Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć:
“ Odpuszczają ci się twoje grzechy ”, czy też powiedzieć: “
Wstań i chodź ”? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy
ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów », rzekł do paralityka: « Wstań, weź swoje łoże i idź do domu ».
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który
takiej mocy udzielił ludziom.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67
Śmierć Sary i małżeństwo Izaaka

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Sara doczekała się stu dwudziestu siedmiu lat życia. Zmarła ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan.
Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę nad Sarą, aby ją
opłakać.
A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się
do Chetytów z taką prośbą: « Choć mieszkam wśród was jako
przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym
mógł pochować moją zmarłą ». Tak przeto Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela, w
pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan.
Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a
Bóg mu we wszystkim błogosławił.
I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego
rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: « Połóż mi twą
rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga
nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony
spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do kraju mego rodzinnego i wybierzesz żonę dla mego
syna Izaaka ».
Odpowiedział mu sługa: « A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? »
Rzekł do niego Abraham: « Nie czyń tego nigdy, abyś
miał tam wracać z moim synem. Pan, Bóg niebios, który mnie

wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który
mi uroczyście obiecał: “ Potomstwu twemu dam ten kraj ”,
On pośle swego anioła przed tobą; znajdziesz tam żonę dla
mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą,
wtedy jesteś zwolniony z przysięgi; byleś tylko z synem moim tam nie wracał ».
Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram-Naharaim. Tam
sługa Abrahama wziął jego bratanicę Rebekę za żonę dla jego
syna. Wyprawili więc Rebekę i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi.
Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachaj-Roj; wyszedł bowiem pogrążony w
smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy ujrzał
zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy,
spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi:
« Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? »
Sługa odpowiedział: « To mój pan ». Wtedy Rebeka wzięła
zasłonę i zakryła twarz.
Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego
dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej
matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była
mu pociechą po matce.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 1-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1)
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Refren: Nasz Pan jest dobry: chwalcie Go na wieki.
Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysławi potężne dzieła Pana *
i rozgłosi całą Jego chwałę.
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Refren.
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań *
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie, *
gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie.
Refren.
Przyjdź nam z pomocą, *
abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
cieszyli się radością Twego ludu, *
chlubili się razem z Twym dziedzictwem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Głód słowa Bożego

Am 8, 4-6. 9-12

Czytanie z Księgi proroka Amosa.
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego
pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: « Kiedyż minie
nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać ».
« Owego dnia, mówi Pan Bóg, zajdzie słońce w południe i
w dzień świetlany zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze
w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na
wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy sprowadzę łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby
dzień goryczy.

Oto nadejdą dni, mówi Pan Bóg, że ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów
Pana. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy
na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pana, lecz go nie
znajdą ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131 (R.: por. Mt 4, 4)
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Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.
Błogosławieni, którzy zachowują Boże pouczenia *
i szukają Go całym sercem.
Z całego serca szukam Ciebie, *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
Słabnie wciąż moja dusza *
z tęsknoty do wyroków Twoich.
Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.

Refren.
40 Oto pożądam Twoich postanowień, *
według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.
131 Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Refren.

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 świętego Mateusza.
Odchodząc z Kafarnaum Jezus 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.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jakub otrzymuje błogosławieństwo
przeznaczone dla Ezawa

Rdz 27, 1-5. 15-29

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Gdy Izaak się zestarzał i jego oczy stały się tak słabe, że
już nie mógł widzieć, zawołał Ezawa, swego starszego syna:
« Synu mój! » A kiedy ten odezwał się: « Jestem », Izaak
rzekł: « Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci.
Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź
na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem zaś przyrządzisz mi
smaczną potrawę, jaką lubię, podasz mi ją, a ja z serca ci pobłogosławię, zanim umrę ».
Rebeka słyszała to, co Izaak mówił do swego syna Ezawa.
Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie, ubrała w nie Jakuba, swojego młodszego syna, i skórkami koźląt owinęła mu
ręce i nieowłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową
smaczną potrawę, którą przygotowała, i chleb.
Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł: « Ojcze mój! » A
1zaak na to: « Słyszę; któryś ty jest, synu mój? » Odpowiedział Jakub ojcu: « Jestem Ezaw, twój syn pierworodny.
Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny, i pobłogosław mi ».
Izaak rzekł do syna: « Jakże tak szybko mogłeś coś upolować,
synu mój? » A Jakub na to: « Pan, Bóg twój, sprawił, że tak
mi się właśnie zdarzyło ».
Wtedy Izaak rzekł do Jakuba: « Zbliż się, abym dotknąw-

szy ciebie mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie ».
Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, a ten dotknąwszy
go rzekł: « Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa ».
Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione
jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: « Ty jesteś syn mój Ezaw? » Jakub odpowiedział: « Ja jestem ».
Rzekł więc: « Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił ». Jakub podał mu i on
jadł. Przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec
Izaak rzekł do niego: « Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu ».
Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego
szat, dając mu błogosławieństwo mówił:
« Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił
Pan.
Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi,
obfitości zboża i moszczu winnego.
Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody.
Bądź panem twoich braci i niech ci się kłaniają synowie twej
matki.
Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty.
Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 135 (134), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 3)
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Refren: Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub: Alleluja.
Chwalcie imię Pana, *
chwalcie Pańscy słudzy,
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wy, którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Refren.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
wybrał Izraela na wyłączną własność.
Refren.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, †
uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i we wszystkich głębinach.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zapowiedź powrotu Izraela z niewoli

Am 9, 11-15

Czytanie z Księgi proroka Amosa.
To mówi Pan:
« W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, co upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych
dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody,
nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to
uczyni.
Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym
ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie

pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich
owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z
ziemi, którą im dałem, mówi Pan, twój Bóg ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)
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Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój
ludowi i świętym swoim, *
którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.
Refren.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z 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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mt 9, 14-17
Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: « Dlaczego
my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? ». Jezus im rzekł: « Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy
zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego
ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie.
Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W
przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się
psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a
tak jedno i drugie się zachowuje ».
Oto słowo Pańskie.

14 TYDZIEŃ ZWYKŁY
14 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Król pokoju

Za 9, 9-10

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.
To mówi Pan
« Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk
wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego
władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a)
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Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
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.
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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.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 9. 11-13
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w
was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten,
co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego
Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy
żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała,
czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać
będziecie popędy ciała, będziecie żyli.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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 łagodny i pokorny sercem

Mt 11, 25-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
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. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ».
Oto słowo Pańskie.

14 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

Ez 2, 2-5

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:
« Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu
buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie
ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To
ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: “ Tak mówi Pan
Bóg ”. A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 123 (122), 1-2a. 2bcd. 3-4 (R.: por. 1)
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Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.
Do Ciebie wznoszę 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 nie zmiłuje się nad nami.
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Refren.
Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się. Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Paweł chełpi się ze swoich słabości

2 Kor 12, 7-10

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Aby 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. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Łk 4, 18

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.

14 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Radość ery mesjańskiej

Iz 66, 10-14c

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy,
którzyście się nad nią smucili.
Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech;
ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały.
To bowiem mówi Pan: « Oto skieruję do niej pokój jak
rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany.
Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was
pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy.
Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego
sługom ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20 (R.: por. 1)
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Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.
Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: « Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Refren.
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Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa ».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Refren.
Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę:
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.
Refren.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan

Ga 6, 14-18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak
tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu
świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani
obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe
stworzenie.
Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i
na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie.
Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja

na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Kol 3, 15a. 16a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w nas przebywa
z całym swoim bogactwem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Pokój królestwa Bożego

Łk 10, 1-12. 17-20
Łk 10, 1-9

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch
uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta
i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też
do nich:
« Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście
więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z
sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: “ Pokój temu domowi ”. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W
tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do

domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i
mówcie im: “ Przybliżyło się do was królestwo Boże ” ».
Koniec krótszej perykopy.

« Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą
was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: “ Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam.
Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże ”. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu ».
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc:
« Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się
poddają ».
Wtedy rzekł do nich: « Widziałem szatana spadającego z
nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam
nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się
wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są
w niebie ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Sen Jakuba

Rdz 28, 10-22a

Czytanie z Księgi Rodzaju
Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg,
gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i
podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym
właśnie miejscu.
We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym
wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili
w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił:
« Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na
której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo
twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz
się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie
plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i
przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł,
gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju.
Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję ».
A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: « Prawdziwie
Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem ». I zdjęty trwogą rzekł: « O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie
jest to dom Boga i brama do nieba! » Wstawszy więc rano,
wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił
go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca
była Luz.

Po czym złożył taki ślub: « Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną,
strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi
chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę
szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem.
Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem
Boga ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15ab (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.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.
Refren.
« Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham *
i będę z nim w utrapieniu ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Naród wybrany jest oblubienicą Boga

Oz 2, 16. 17b-18. 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 stanie się w owym dniu, że nazwie Mnie: “ Mąż mój ”, a
już nie powie: “ Mój Baal ”.
I poślubię cię sobie 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 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
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Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
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.
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Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą Twoją wielkość.
Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
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.

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 kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Mt 9, 18-26

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł
do Niego i oddając pokłon, prosił: « Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie ».
Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na
krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza.
Bo sobie mówiła: « Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a
będę zdrowa ».
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: « Ufaj córko; twoja

wiara cię ocaliła ». I od tej chwili kobieta była zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył flecistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: « Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi ». A oni wyśmiewali Go. Skoro
jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka
wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Walka Jakuba z Aniołem

Rdz 32, 23-33

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich
niewolnice i jedenaścioro dzieci, przeprawił się przez bród
potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał.
Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim
aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać,
dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten
staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: « Puść
mnie, bo już wschodzi zorza! » Jakub odpowiedział: « Nie
puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! » Wtedy tamten
go zapytał: « Jakie masz imię? » On zaś rzekł: « Jakub ». Powiedział: « Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo
walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś ». Potem Jakub
rzekł: « Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? » Ale on
odpowiedział: « Czemu pytasz mnie o imię? » I pobłogosławił
go na owym miejscu.
Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: « Mimo
że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie ». Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez
Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień
dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 17 (16), 1. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a)
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Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, *
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy *
moich warg nieobłudnych.
Refren.
Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, *
Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe.
Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, †
i doświadczał ogniem, *
nieprawości we mnie nie znajdziesz.
Refren.
Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, †
Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem *
pod Twoją prawicę.
Refren.
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Balwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów

Oz 8, 4-7. 11-13

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
To mówi Pan:
« Synowie Izraela czynili sobie królów, lecz wbrew mojej
woli, książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi
ze srebra swego i złota, na własną zagładę. Odrzucam cielca
twojego, Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala; jak
długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni wiatr sieją, zbierać
będą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki; jeśliby
nawet dało, zabierze ją obcy.
Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale mu służą jedynie do
grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli
jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie składają, lubią
też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym
upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę
ich za grzechy, niech wrócą znów do Egiptu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 115 (114), 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10 (R.: por. 9a)
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Refren: Naród wybrany ufa swemu Panu.
Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, *
dzieło rąk ludzkich.
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Refren.
Mają usta, ale nie mówią; *
mają oczy, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą; *
mają nozdrza, ale nie czują zapachu.
Refren.
Mają ręce pozbawione dotyku, *
nogi mają, ale nie chodzą.
Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
i każdy, który im ufa.
Refren.
Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
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
Jezus lituje się nad ludźmi

Mt 9, 32-37

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne

podziwu wołały: « Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu ».
Lecz faryzeusze mówili: « Wyrzuca złe duchy mocą ich
przywódcy ».
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w
tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył
wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak
owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: « Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a
Bracia Józefa przybywają do Egiptu

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Kiedy w Egipcie głód zaczął dawać się we znaki, ludność
domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do
wszystkich Egipcjan: « Udaj cię się do Józefa i co on wam
powie, czyńcie ». Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał
wszystkie spichrze, w których było zboże, i sprzedawał zboże
Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz
większy.
Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód po całej ziemi się wzmagał.
Kiedy synowie Izraela przybyli wraz z innymi, którzy tam
również się udawali, aby kupić zboża, bo głód był w Kanaanie, Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju.
Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon
twarzą do ziemi. Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich;
udał jednak, że jest im obcy, i przemówił do nich surowo tymi
słowami: « Skąd przyszliście? ». Odpowiedzieli: « Z Kanaanu, aby kupić żywności ». Józef rzekł do nich: « Jesteście
szpiegami. Co do tego zostaniecie wybadani ». I oddał ich
pod straż na trzy dni.
A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: « Uczyńcie, co mówię, a zostaniecie przy życiu, bo ja czczę Boga. Skoro jesteście uczciwi, niechaj jeden wasz brat pozostanie w więzieniu,

w którym was osadzono, wy zaś idźcie, zawieźcie zboże dla
wyżywienia waszych rodzin. Potem przyprowadzicie do mnie
najmłodszego brata waszego, aby się okazało, czy powiedzieliście prawdę; bo inaczej czeka was śmierć ».
I tak uczynili. Mówili między sobą: « Ach, zawiniliśmy
przeciwko bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy
nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło
na nas to nieszczęście ». Ruben zaś tak im wtedy powiedział:
« Czyż wam tego nie mówiłem: “ Nie dopuszczajcie się wykroczenia względem tego chłopca ”, ale nie usłuchaliście
mnie? Toteż teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew ».
Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. Odszedłszy więc od nich, rozpłakał się.
Potem wrócił i rozmawiał z nimi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22)
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Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Refren.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca zamysły ludów.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Refren.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
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na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Nadszedł czas, by szukać Pana

Oz 10, 1-3. 7-8. 12

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele
owoców: lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano
stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! Pan ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: « My nie
mamy króla, bośmy się Pana nie bali, zresztą cóż nam król
pomoże ».
Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni
wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela.
Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: « przykryjcie nas! », a wzgórzom: « padnijcie na nas! »
Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie
nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by
sprawiedliwości was nauczyć.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b)

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.
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lub: Alleluja.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Refren.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze; *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Refren.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem; *
Jego wyroki obejmują świat cały.
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

Mt 10, 1-7

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędza-

li 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 ” ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Józef daje się poznać braciom

Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Juda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa. Juda, zbliżywszy się do niego, rzekł: « Pozwól, panie mój, aby twój
sługa powiedział słowo wobec ciebie. I nie gniewaj się na
twego sługę, wszakżeś ty jak faraon. Pytał mój pan swoich
sług: “ Czy macie ojca lub brata? ” Odpowiedzieliśmy panu
mojemu: “ Mamy starego ojca i jednego jeszcze, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego
najmłodszego nie żyje; został on więc jeden z tej samej matki
i dlatego ojciec go pokochał ”. Rozkazałeś sługom twoim:
“ Sprowadźcie go do mnie, abym mógł go zobaczyć. Jeśli nie
przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się
na oczy ”.
Gdy więc przyszliśmy do twego sługi, ojca naszego, powtórzyliśmy mu twe słowa, panie. Potem zaś powiedział nam
ojciec: “ Idźcie znów, aby zakupić dla nas żywności ”. Odpowiedzieliśmy: “ Nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy
z nami pójdzie nasz najmłodszy brat. Bo nie możemy pokazać
się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata ”. Wtedy powiedział nam twój sługa, ojciec nasz:
“ Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i wtedy pomyślałem sobie, że został
rozszarpany, gdyż więcej go już nie widziałem. Jeżeli i tego
drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go jakieś nieszczęście,
moja siwizna zstąpi do krainy zmarłych wśród niedoli ” ».
Józef nie mógł opanować swego wzruszenia i wobec

wszystkich, którzy tam byli, zawołał: « Niechaj wszyscy stąd
wyjdą! ». Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać
swym braciom.
Wybuchnąwszy głośnym płaczem, tak że aż usłyszeli
Egipcjanie oraz dworzanie faraona, rzekł do swych braci: « Ja
jestem Józef. Czy ojciec mój jeszcze żyje? » Ale bracia nie
byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż zlękli się go. On zaś
rzekł do nich: « Zbliżcie się do mnie! » A gdy oni się zbliżyli,
powtórzył: « Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie
wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego
ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a)
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Refren: Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał.
Potem głód przywołał na ziemię *
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża: *
Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Refren.
Kajdanami ścisnęli mu nogi, *
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia *
i poświadczyło ją słowo Pana.
Refren.
Król posłał, aby go uwolnić. *
uwolnił go władca ludów.
Ustanowił go panem nad swoim domem, *

władcą nad całą swą posiadłością.
Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość Boga dla ludu wybranego

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. 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
Ps 80 (79), 2ac i 3bc. 15-16 (R.: por. 4)
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Refren: Odnów nas Boże, i daj nam zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela *
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
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Refren.
Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
Latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
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
Wskazania na pracę apostolską

Mt 10, 7-15

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
« Idźcie i głoście: “ Bliskie już jest królestwo niebieskie ”.
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi
do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej
strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki
nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do
was.

Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać
słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę, powiadam wam:
Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż
temu miastu ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu

Rdz 46, 1-7. 28-30

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy
przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela:
« Jakubie, Jakubie! ». A gdy on odpowiedział: « Oto jestem »,
rzekł do niego: « Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci
oczy ».
Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela
umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach,
które faraon przysłał dla przewiezienia go. Zabrali też swe
trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył
Jakub do Egiptu wraz z całym swym potomstwem: wziął ze
sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki, całe swe
potomstwo.
Wysłał on przed sobą Judę do Józefa, aby ten mógł go
wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli
do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego szyi.
Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: « Teraz mogę już
umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37(36), 3-4. 18-19. 27-28ab. 39-40 (R: por. 39a)
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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.
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.
Refren.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, †
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Obietnica błogosławieństwa Bożego dla Izraela
po jego nawróceniu

Oz 14, 2-10

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
To mówi Pan:
« Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem
przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie
się do Pana. Mówcie do Niego: “ Przebacz nam całą naszą
winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg.
Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie
ani też mówić ‘ nasz Boże ’ do dzieła rąk naszych. U Ciebie
bowiem znajdzie litość sierota ”.
Uleczę ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój
odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że
rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną
się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń
jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym
cieniu, a zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława
będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim
wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam,
Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc.
Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to
rozważył? Bo drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi,
lecz potykają się na nich grzesznicy ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 17b)

Refren: Usta me będą głosić Twoją chwałę.
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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.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnicy mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Refren.
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.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Święty was wszystkiego nauczy,
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

J 14, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Apostołowie będą prześladowani

Mt 10, 16-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
« Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie
więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet
przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie
martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem
godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy
będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił
przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną
przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do
innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast
Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Śmierć Jakuba i Józefa

Rdz 49, 29-33; 50, 15-26

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Jakub dał swoim synom taki rozkaz: « Gdy ja zostanę
przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy moich praojcach w pieczarze, która jest na polu Efrona Chetyty,
w pieczarze, która jest na polu Makpela w pobliżu Mamre w
kraju Kanaan, którą kupił Abraham wraz z tym polem od
Efrona Chetyty jako tytuł własności grobu. Tam pochowano
Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę ». Pole to wraz z pieczarą
zostało kupione od Chetytów.
Gdy Jakub wydał te polecenia swoim synom, złożył swe
nogi na łożu, wyzionął ducha i został przyłączony do swoich
przodków.
Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie
żyje, myśleli: « Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował
i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy ». Toteż kazali powiedzieć Józefowi: « Ojciec twój dał
przed śmiercią takie polecenie: “ Powiedzcie Józefowi tak:
Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę ”. Teraz przeto daruj łaskawie
winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca! » Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono.
Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upadłszy przez
nim rzekli: « Jesteśmy twoimi niewolnikami ». Lecz Józef
powiedział do nich: « Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg

jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę
żywił was i dzieci wasze ». I tak ich pocieszał, przemawiając
do nich serdecznie.
Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swego ojca. Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków z Efraima.
Również dzieci Makira, syna Manassesa, urodziły się na kolanach Józefa.
Wreszcie Józef rzekł do swych braci: « Gdy ja umrę, Bóg
okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju,
który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi ».
Po czym zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie
polecenie: « Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość,
zabierzcie stąd moje kości ». Po czym Józef umarł, mając sto
dziesięć lat. Zabalsamowano go i złożono go do trumny w
Egipcie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. Ps 69(68), 33)
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Refren: Ożyje serce szukających Boga.
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście dzieła Jego wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Refren.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
szukajcie zawsze Jego oblicza.
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7

Refren.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka Izajasza

Iz 6, 1-8

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana Boga, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty
wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich
miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma
okrywał swoje nogi, a dwoma latał.
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
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Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (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.
Twój tron niewzruszony na wieki, *
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi przystoi świętość, *
po wszystkie dni, o Panie.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 P 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam
z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bójcie się ludzi

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:

Mt 10, 24-33

« Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a
sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o
ileż bardziej jego domowników tak nazwą.
Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co
by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A
przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na
ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie ».
Oto słowo Pańskie.

15 TYDZIEŃ ZWYKŁY
15 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Skuteczność słowa Bożego

Iz 55, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla
jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca
do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co
chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 65 (64), 10abcd. 10e-12. 13-14 (R.: por. Łk 8, 8)
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Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.
Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody; *
przygotowałeś im zboże.
Refren.
I tak uprawiłeś ziemię: †
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, *
spulchniłeś ją deszczami, pobłogosławiłeś płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, *
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.
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Refren.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem,
łąki się stroją trzodami, †
doliny okrywają się zbożem, *
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Oczekujemy chwały

Rz 8, 18-23

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na
równi z chwałą, która ma się w nas objawi. Bo stworzenie z
upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci,
ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i
wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również
całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów,
odkupienia naszego ciała.
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 DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Przypowieść o siewcy

Mt 13, 1-23
Mt 13, 1-9

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do
łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w
przypowieściach tymi słowami:
« Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na
miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło,
przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w
końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha ».
Koniec krótszej perykopy.

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: « Dlaczego w
przypowieściach mówisz do nich? ». On im odpowiedział:
« Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś
nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego
mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie
widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak
spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
“ Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie,
a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy
stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani

uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli: i nie
nawrócili się, abym ich uzdrowił ”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że
słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i
sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a
nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego
człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa
i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa,
lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak
że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha
słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi
sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny ».
Oto słowo Pańskie.

15 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Misja proroka

Am 7, 12-15

Czytanie z Księgi proroka Amosa.
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: « “ Widzący ”, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam
prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą ».
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: « Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął
mnie Pan i Pan rzekł do mnie: “ Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)
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Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
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, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
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Refren.
Pan sam obdarzy szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
KRÓTSZE
Bóg wybrał nas w Chrystusie

Ef 1, 3-14
Ef 1, 3-10

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie
występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas
wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że
nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako
Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Koniec krótszej perykopy.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z
zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego

majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w
Chrystusie. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który
był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.
Oto słowo Boże.
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
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 was 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.

15 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości

Pwt 30, 10-14

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
« Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając
Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa;
wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej
swej duszy.
Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza
twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w
niebiosach, by można było powiedzieć: “ Któż dla nas wstąpi
do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy
je ”. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: “ Któż
dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je ”. Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b)

14

17

Refren: Ożyje serce szukających Boga.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.
Refren.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, *

30

31

36
37

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Refren.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje. †
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 1, 15-20
Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego,
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia
i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z sobą:

i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża.
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
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Łk 10, 25-37

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na
próbę, zapytał: « Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne? »
Jezus mu odpowiedział: « Co jest napisane w Prawie? Jak
czytasz? »
On rzekł: « Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego ».
Jezus rzekł do niego: « Dobrześ odpowiedział. To czyń, a
będziesz żył ».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: « A kto
jest moim bliźnim? » Jezus, nawiązując do tego, rzekł:
« Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i
wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze
rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i
minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zoba-

czył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził
również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko:
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i
winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary,
dał gospodarzowi i rzekł: “ Miej o nim staranie, a jeśli co
więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał ”.
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania,
bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? »
On odpowiedział: « Ten, który mu okazał miłosierdzie ».
Jezus mu rzekł: « Idź, i ty czyń podobnie ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Prześladowanie Hebrajczyków w Egipcie

Wj 1, 8-14. 22

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I
rzekł do swego ludu: « Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i
potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy,
ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny
mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw
nam, aby wyjść z tego kraju ».
Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych,
aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla
faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go
uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze
potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie
zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami
na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich nielitościwie.
Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: « Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 1-2. 3-5. 6-8 (R.: por. 8a)

1

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *

2
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4

5

przyznaj, Izraelu,
gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali.
Refren.
Wtedy połknęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął,
wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami, †
wówczas potoczyłyby się nad nami wezbrane wody.

Refren.
6 Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom. †
7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.
8 Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Prawdziwa pobożność

Iz 1, 11-17

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
« Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? — mówi Pan. Syt
jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by
stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?
Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest

wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi
się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić. Gdy wyciągniecie
ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli
modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.
Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie
wdowy stawajcie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 7-8. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
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Refren: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.
« Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał *
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu.
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.
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

Mt 10, 40

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Mt 10, 34 — 11, 1

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
« Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię.
Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synowę z
teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie
godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego,
nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody ».
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim

uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w
ich miastach.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Młodość Mojżesza

Wj 2, 1-15a

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby
wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta
poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go
przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła
skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą, i włożywszy
w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra
zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie.
A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej
służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła
skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A
otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: « Jest on spośród dzieci
Hebrajczyków ». Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona:
« Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? » « Idź », powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała:
« Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę ». Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy
chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla
niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: « Bo wydobyłam
go z wody ».
W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych
rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina
bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się

więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił
Egipcjanina i ukrył go w piasku.
Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili
się ze sobą. I rzekł do winowajcy: « Czemu bijesz twego rodaka? » A ten mu odpowiedział: « Któż cię ustanowił naszym
przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś
Egipcjanina? » Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: « Z całą
pewnością sprawa się ujawniła ».
Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza.
Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał sie do ziemi Madian.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33)
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Refren: Ożyje serce szukających Boga.
Ugrzązłem w błotnej topieli *
i nie mogę znaleźć oparcia,
trafiłem na wodną głębinę *
i nurt mnie porywa z sobą.
Refren.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie, *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.
Refren.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.

33

34

Refren.
Patrzcie i cieszcie się ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg obroni Jerozolimę przed nieprzyjaciółmi

Iz 7, 1-9

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy,
wyruszył Resin, król Syrii, z Pekachem, synem Remaliasza,
królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę,
ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida: « Syria stanęła obozem w Efraimie! » Wówczas
zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą drzewa w lesie
od wichru.
Pan zaś rzekł do Izajasza: « Wyjdźże naprzeciw Achaza,
ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika, i powiesz do niego:
“ Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce
nie słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących
głowni, z powodu zaciekłości Resina, Syryjczyków i syna
Remaliasza dlatego że Syryjczycy, Efraim i syn Remaliasza
postanowili twą zgubę, mówiąc: Wtargnijmy do Judy, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy
syna Tabeela.
Tak mówi Pan Bóg: Nic z tego, nie stanie się tak! Bo stolicą Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku Resin; i stolicą

Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza; ale
jeszcze sześćdziesiąt pięć lat, a Efraim, zdruzgotany, przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 9d)
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Refren: Bóg swoje miasto umacnia na wieki.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Refren.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach *
okazał się twierdzą obronną.
Refren.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.
Refren.
Chwyciło ich drżenie *
jak ból rodzącą kobietę,
jak wiatr ze wschodu, *
który druzgoce okręty z Tarszisz.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 95 (94), 8ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus gromi oporne miasta

Mt 11, 20-24

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.
« Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby
w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały,
już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu
niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione?
Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w
dzień sądu niż tobie ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się Mojrzeszowi

Wj 3, 1-6. 9-12

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i
przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł
Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: « Podejdę, żeby się
przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się
nie spala? » Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby
się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: « Mojżeszu, Mojżeszu! » On zaś odpowiedział: « Oto jestem ».
Rzekł mu Bóg: « Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg,
gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą ».
Powiedział jeszcze Pan: « Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba ». Mojżesz
zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. « Teraz
oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź
przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój
lud, Izraelitów, z Egiptu ».
A Mojżesz odrzekł Bogu: « Kimże jestem, bym miał iść
do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? » A On powiedział: « Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię
posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu
oddacie cześć Bogu na tej górze ».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7 (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 życie twoje 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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Asyria biczem Bożym

Iz 10, 5-7. 13-16

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy

mej zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu o ludzie, na który się zawziąłem: żeby
ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie
tak pędzie rozumiało; bo w jego umyśle plan zniszczenia i
wycięcia w pień narodów bez liku.
Albowiem powie: “ Działałem siłą mej ręki i własnym
sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i
rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A
jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i
nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył
dzioba, nikt nie pisnął ”.
Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła
ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go
unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z
drewna ».
Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby
zapłonął ogień.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 94 (93), 5-6. 7-8. 9-10. 14-15 (R.: por. 14a)
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Refren: Pan nie odrzuca ludu wybranego.
Depczą Twój lud, o Panie, *
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza, *
zabijają sieroty.
Refren.
Mówią: « Pan tego nie widzi, *
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nie dostrzega tego Bóg Jakuba ».
Zrozumcie to, głupcy w narodzie, *
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?
Refren.
Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił, *
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy, *
który ludzi naucza mądrości?
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Mt 11, 25-27

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
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 ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia swoje imię

Wj 3, 13-20

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz rzekł do Boga: « Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: “ Bóg ojców naszych posłał mię do was ”. Lecz gdy
oni mnie zapytają: “ Jakie jest Jego imię? ”, to cóż im mam
powiedzieć? » Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: « Ja jestem,
który jestem ». I dodał: « Tak powiesz synom Izraela: “ Ja jestem posłał mnie do was ” ».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: « Tak powiesz Izraelitom:
“ Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to
jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia ”.
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: “ Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziem Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty,
do ziemi opływającej w mleko i miód ”. Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: “ Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię,
abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu ”.
Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli nam wyjść z Egiptu
tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam
dokonam, a wypuści was ».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: 8a)
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Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub: Alleluja.
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście dzieła Jego wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach o wyrokach ust Jego.
Refren.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń.
O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Refren.
Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, aby znienawidzili lud Jego *
i według Jego sług postępowali zdradziecko.
Refren.
Wtedy posłał sługę swojego Mojżesza *
i Aarona wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chama.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Psalm nadziei

Iz 26, 7-9. 12. 16-19

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą
drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o
Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe
sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła
Tyś nam zdziałał.
Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali
przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie
przybyło mieszkańców na świecie.
Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą
się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja
jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 102 (101, 13—14ab. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20)
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Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię.
Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, *
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.
Powstań i okaż litość Syjonowi, *

bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował.
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Refren.
Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, *
żalem ich przyjmują jego gruzy.
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
Refren.
Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, †
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 uwolnić skazanych na śmierć.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

Mt 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus cichy i pokorny sercem

Mt 11, 28-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
« 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 łagodny i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Baranek paschalny

Wj 11, 10 — 12, 14

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
« Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie
pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: “ Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się
każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech
się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka
najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co
każdy może spożyć.
Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć
możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią
odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.
I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją
je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie
spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie,
lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami.
Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek
zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś
spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, san-

dały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać
będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd
nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie wam
służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was
plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go
będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: por. 13)
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Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
lub: Alleluja.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pańskiego.
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.

18

Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Choroba i uzdrowienie Ezechiasza

Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie.
Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu:
« Tak mówi Pan: “ Rozporządź domem twoim, bo umrzesz i
nie będziesz żył ” ». Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i
modlił się do Pana. A mówił tak: « Ach, Panie, wspomnij na
to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co miłe oczom Twoim ». I płakał
Ezechiasz bardzo rzewnie.
Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: « Idź,
by oznajmić Ezechiaszowi: “ Tak mówi Pan, Bóg Dawida,
twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje
łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do świątyni. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto
z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ” ».
Powiedział też Izajasz. « Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie! » Ezechiasz zaś rzekł: « Jaki
znak upewni mię, że wejdę do świątyni Pana? » Izajasz odrzekł: « Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę
rzecz, którą przyrzekł: “ Oto Ja cofnę cień wskazówki zegarowej o dziesięć stopni, po których słońce już zeszło na słonecznym zegarze Achaza ” ». I cofnęło się słońce o dziesięć
stopni, po których już zeszło.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b)
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Refren: Pan mnie zachował od unicestwienia.
Mówiłem: « W połowie dni moich *
muszę odejść;
w bramach Otchłani odczuję *
brak reszty lat moich ».
Refren.
Mówiłem: « Nie ujrzę już Pana *
na ziemi żyjących,
nie będę patrzył na nikogo *
spośród mieszkańców tego świata.
Refren.
Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterzy.
Zwijam jak tkacz moje życie. *
On mnie odcina od nici.
Refren.
Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, *
wśród nich dopełni się życie mego ducha.
Uzdrowiłeś mnie, Panie, *
i żyć dozwoliłeś ».
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
Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Mt 12, 1-8

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż.
Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: « Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat ».
A On im odpowiedział:
« Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i
jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby
pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani
naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto
powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: “ Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary ”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem
Syn Człowieczy jest Panem szabatu ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wyjście Izraelitów z Egiptu

Wj 12, 37-42

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Synowie Izraela wyruszyli z Ramses ku Sukkot w liczbie
około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także
wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto
owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z
Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie
zdołali przygotować nawet zapasów na drogę.
A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej.
Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi
egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana
dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1
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Ps 105 (104), 1 i 5. 37-38. 42-43

Refren: Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście dzieła Jego wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach o wyrokach ust Jego.
Refren.
Lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem *

38
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43

i nikt nie był słaby w Jego pokoleniach.
Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia, *
bo lęk ich ogarnął przed nimi.
Refren.
Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, *
danym Abrahamowi, słudze swojemu.
I wyprowadził lud swój wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu

Mi 2, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.
Biada tym, którzy planują, nieprawość i obmyślają zło na
swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo, jest ono
w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów
— to je zabierają; biorą w niewolę męża wraz z jego domem,
człowieka z jego dziedzictwem.
Przeto tak mówi Pan. « Oto Ja zamierzam zesłać na to
plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie
będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. W
owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki
lament, mówiąc: “ Jesteśmy ograbieni do szczętu! Dział mego
ludu przemierzony sznurem i nie ma, kto by go przywrócił;
pola nasze przydzielono grabieżcy ”.
Przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na
dział w zgromadzeniu Pana ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b)
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Refren: Nie zapomnij o ubogich, Panie.
Dlaczego z dala stoisz, o Panie, *
ukrywasz się w czasach ucisku,
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce *
i ulega podstępom, które tamten uknuł.
Refren.
Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, *
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
Pyszniąc się mówi występny: †
« Nie pomści, nie ma Boga ». *
Oto całe jego myślenie.
Refren.
Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, *
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach †
i zabija niewinnego z ukrycia, *
oczy jego wypatrują biedaka.
Refren.
Ty to widzisz: i trud, i boleść, *
patrzysz, by wziąć je w swoje ręce.
Tobie poleca się biedny, *
Tyś opiekunem sieroty.
Refren.

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

Mt 12, 14-21

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A
wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić
słowo proroka Izajasza:
« Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w
którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na
Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani
krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny
zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą ».
Oto słowo Pańskie.

16 TYDZIEŃ ZWYKŁY
16 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Dobroć Boga dla ludzi

Mdr 12, 13. 16-19

Czytanie z Księgi Mądrości.
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad
wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie.
Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga,
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc
swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i
karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz
łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie
należy moc, gdy zechcesz.
Tak postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką
nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a)

5

6

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
Tyś, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
Refren.
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Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda: *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Refren.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie *
i zmiłuj się nade mną.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Rz 8, 26-27

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy
bowiem nie umiemy się modli tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
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 DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Przypowieść o chwaście wśród zboża

Mt 13, 24-43
Mt 13, 24-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który
posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i
odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się
i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: “ Panie,
czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się
wziął na niej chwast? ”. Odpowiedział im: “ Nieprzyjazny
człowiek to sprawił ”. Rzekli mu słudzy: “ Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? ”. A on im odrzekł: “ Nie, byście
zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem
żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki
na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza ” ».
Koniec krótszej perykopy.

Inną przypowieść im powiedział: « Królestwo niebieskie
podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na
swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy
wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem,
tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach ».
Powiedział im inną przypowieść: « Królestwo niebieskie
podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło ».

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a
bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić
słowo Proroka: « Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata ».
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili
do Niego uczniowie i prosili Go: « Wyjaśnij nam przypowieść
o chwaście ». On odpowiedział:
« Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa,
chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał
chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są
aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy
końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczaj ą się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha ».
Oto słowo Pańskie.

16 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg sam ustanowi pasterzy

Jr 23, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan mówi: « Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby
i rozpraszają owce mojego pastwiska ».
Dlatego to mówi Bóg Izraela o pasterzach, którzy mają
paść mój naród: “ Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o
nieprawość waszych uczynków ”.
Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do
których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by
miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi
pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek.
Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i
będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego
dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: “ Pan
naszą sprawiedliwością ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-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 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.

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus jednoczy ludzkość

Ef 2, 13-18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:

Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście
daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części
ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur
— wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi
stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając
pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć
wrogości.
A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko,
i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w
jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
Oto słowo Boże.
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 dobry psterz

Mk 6, 30-34

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
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 odchodziło, 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.

16 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Abraham przyjmuje Boga

Rdz 18, 1-10a

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten
siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.
Abraham spojrzawszy dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu podążył na ich
spotkanie.
A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: « O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! Przyniosę
trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco
jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro
przechodzicie koło sługi waszego ». A oni mu rzekli: « Uczyń
tak, jak powiedziałeś ».
Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł:
« Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób
podpłomyki ». Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i
piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po
czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił
przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.
Zapytali go: « Gdzie jest żona twoja, Sara? ». Odpowiedział im: « W tym oto namiocie ». Rzekł mu jeden z nich: « O
tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara
będzie miała wtedy syna ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a)
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Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto zamieszka na Twej górze świętej? *
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu, *
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.
Refren.
Kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
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.

DRUGIE CZYTANIE
Cierpiąc z Chrystusem dopełniamy Jego dzieła

Kol 1, 24-28

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w
moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić
posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została
objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak
wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan.
Jest nią Chrystus pośród was — nadzieja chwały.
Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc
każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka
okazać doskonałym w Chrystusie.
Oto słowo Boże.
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
Marta i Maria przyjmują Chrystusa

Łk 10, 38-42

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta,
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała
się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych
posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: « Panie, czy Ci to
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła ».
A Pan jej odpowiedział: « Marto, Marto, troszczysz się i
niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria
obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg obiecuje ocalić Izraelitów

Wj 14, 5-9a. 10-18

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu,
zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego
i rzekli: « Cóżeśmy uczynili pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? » Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na
każdym z nich byli dzielni wojownicy.
Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który
urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną
ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad
morzem.
A gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: « Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu?
Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: “ Zostaw nas w
spokoju, chcemy służyć Egipcjanom ”. Lepiej bowiem nam
było służyć im, niż umierać na tej pustyni ».
Mojżesz odpowiedział ludowi: « Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie
zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy
będziecie spokojni ».

Pan rzekł do Mojżesza: « Czemu głośno wołasz do Mnie?
Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś
swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a
wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę
moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i
wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec
faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Wj 15,1. 2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1a)

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Będę śpiewał na cześć Pana, *
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca *
pogrążył w morskiej przepaści.
Refren.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
Refren.
Pan, mocarz wojny, *
Pan jest imię Jego.
Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko, *
wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym.
Refren.
Przepaści ich ogarnęły, *

6

jak głaz runęli w głębinę.
Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie, *
prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Istota prawdziwej religii

Mi 6, 1-4. 6-8

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.
Słuchajcie tego, co Pan powiedział: « Stań, prowadź spór
wobec gór, niech słuchają pagórki twego głosu! Słuchajcie,
góry sporu Pańskiego, nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan
ma spór ze swym ludem i oskarżać będzie Izraela.
Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem?
Odpowiedz Mi! Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu
niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem twoim
Mojżesza, Aarona i Miriam ».
Z czym stanę przed Panem, i pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z cielętami
rocznymi? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, dziesiątkami tysięcy potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech
mojej duszy?
Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda
Pan od ciebie: jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania
życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 50 (49), 5-6. 8-9. 15bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)
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Refren: Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi.
« Zgromadźcie mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze ».
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.
Refren.
« Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twe 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

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie zatwardzajcie serc waszych,

Ps 95 (94), 8ab

lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Znak Jonasza

Mt 12, 38-42

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do
Jezusa: « Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od
Ciebie ». Lecz On im odpowiedział:
« Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden
znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach
wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce
w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu
plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła
słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Przejście przez Morze Czerwone

Wj 14, 21 — 15, 1

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody
gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i
uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie
Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z
wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich.
Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za
nimi w środek morza.
O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na
wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich
rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: « Uciekajmy przed Izraelem, bo
w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami ».
A Pan rzekł do Mojżesza: « Wyciągnij rękę nad morze,
aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców ». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na
swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i
pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło w
morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z
wód po prawej i po lewej stronie.
W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy
Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec

Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze
Mojżeszowi.
Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń chwały ku czci Pana:
Nie mówi się: Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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8

9

10

12

17

Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.
Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, †
żywioły płynne stanęły jak wały, *
w pośrodku morza zakrzepły przepaści.
Mówił nieprzyjaciel: « Będę ścigał, pochwycę, †
zdobycz podzielę, nasycę mą duszę, *
miecza dobędę, ręka moja ich zetrze ».
Refren.
Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze, *
zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
Prawicę swą wyciągnąłeś *
i pożarła ich ziemia.
Refren.
Wprowadziłeś swój lud i osadziłeś *
na górze Twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, *
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Prośba o przebaczenie

Mi 7, 14-15. 18-20

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.
Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co
mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają
Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego
wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy.
Któż, Boże, podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi
On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w
głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś
przodkom naszym od najdawniejszych czasów.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a)
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Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba,
odpuściłeś winę Twojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Refren.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
poniechaj Twego oburzenia na nas.
Czyż będziesz się gniewał na nas na wieki, *
czy gniew Twój rozciągniesz na pokolenia?

7

8

Refren.
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a lud Twój w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
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
Prawdziwa rodzina Jezusa

Mt 12, 46-50

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia
stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego:
« Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą ».
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: « Któż
jest moją matką i którzy są moimi braćmi? »
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: « Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg zsyła mannę

Wj 16, 1-5. 9-15

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe
zgromadzenie synów Izraela na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od
ich wyjścia z ziemi egipskiej.
I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie synów
Izraela przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie
Izraela mówili im: « Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi
egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali
chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby
głodem umorzyć całą tę rzeszę ».
Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « Oto ześlę wam
chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i
każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę
ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy
też nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą,
a będzie podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie ».
Mojżesz rzekł do Aarona: « Powiedz całemu zgromadzeniu synów Izraela: “ Zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze
szemrania ” ». W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia synów Izraela spojrzeli ku pustyni i ukazała się im
chwała Pana w obłoku.
I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: « Słyszałem
szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: “ O zmierzchu bę-

dziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie
wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem ” ».
Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły
obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy
się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni pozostało coś
drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego
synowie Izraela pytali się wzajemnie: « Manhu? », to znaczy:
« co to jest? » — gdyż nie wiedzieli, co to było.
Wtedy powiedział do nich Mojżesz: « To jest chleb, który
daje wam Pan na pokarm ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Na próbę wystawiali w sercach swoich Boga, *
żądając strawy dla swego łakomstwa.
Mówili przeciw Bogu: « Czyż Bóg potrafi *
stół nakryć na pustyni? »
Refren.
Jednak z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.
Refren.
Spożywał człowiek chleb aniołów, *
zesłał im jadła do syta.
Wzbudził na niebie wiatr od strony wschodu, *
mocą swą przywiódł wiatr południowy.
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Refren.
I zesłał na nich mięso jak chmurę pyłu, *
ptaki skrzydlate jak morski piasek.
Sprawił, że pospadały na ich obóz, *
dokoła ich namiotów.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka Jeremiasza

Jr 1, 1. 4-10

Początek Księgi proroka Jeremiasza.
Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego,
który był w Anatot, w ziemi Beniamina.
Pan skierował do mnie następujące słowo: « Zanim
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię ».
I rzekłem: « Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić,
bo jestem młodzieńcem! »
Pan zaś odpowiedział mi: « Nie mów: “ Jestem młodzieńcem ”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz
mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z
tobą, by cię chronić », mówi Pan.
I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi
« Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj
władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a)
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Refren: Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość.
W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.
Refren.
Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
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, *
Ciebie zawsze wysławiałem.
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.

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

Mt 13, 1-9

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do
łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w
przypowieściach tymi słowami:
« Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na
miejsca skaliste gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły
miedzy ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w
końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto
ma uszy, niechaj słucha ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się ludowi na górze Synaj

Wj 19, 1-2. 9-11. 16-20b

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z
Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
Pan rzekł do Mojżesza: « Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i
uwierzył tobie na zawsze ».
A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do
Mojżesza: « Idź do ludu i każ im się przygotować na święto
dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi
na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego
ludu na górę Synaj ».
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami,
a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze
strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i
ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem,
gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z
pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i
stawał się coraz donośniejszy.
Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów.
Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na
szczyt góry.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a (R.: por. Dn 3, 52)
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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 *
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie, †
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Odstępstwo Izraela

Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan skierował do mnie następujące słowo:
« Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: “ To mówi Pan:
Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt
nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem
Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy go spożywają, stają się
winni, spotka ich nieszczęście ” », mówi Pan.
« A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście
spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście

moją ziemię, uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne
odrazy. Kapłani nie mówili: “ Gdzie jest Pan? ” Uczeni w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw
Mnie; prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili
za tymi, którzy nie dają pomocy ».
« Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie », mówi Pan: « Bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie
cysterny, cysterny popękane, które nie zatrzymują wody ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 36(35), 6-7ab. 8-9. 10-11 (R.: por. 10a)
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Refren: W Tobie, o Panie, mamy źródło życia.
Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, *
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań.
Refren.
Jak cenna jest Twoja łaska, †
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
Refren.
Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twoją łaskę dla tych, co Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od mego Ojca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dlaczego Jezus naucza w przypowieściach

Mt 13, 10-17

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: « Dlaczego w
przypowieściach mówisz do nich? »
On im odpowiedział: « Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie
dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą
również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie
słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
“ Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie,
a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy
stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani
uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił ”.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że
słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i
sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie
ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg ogłasza przykazania

Wj 19, 17; 20, 1-17

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:
« Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał
im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój
Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców
na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych,
którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego do
czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który
wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień
zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Pana Boga. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam,
ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja
niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka
pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo,
ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś

dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i
uznał go za święty.
Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi,
którą twój Pan Bóg da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz
pożądał żony bliźniego twego ani jego niewolnika, ani jego
niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do bliźniego twego ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68)
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Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
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
Zapowiedź religii powszechnej

Jr 3, 14-17

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan mówi: « Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was, jednego z każdego, miasta,
dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam
pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie.
A gdy się pomnożycie i wydacie liczne potomstwo na
ziemi w tamtych dniach, mówi Pan, nikt nie będzie już mówił: “ Arka Przymierza Pana ”. Nikt nie będzie o niej myślał
ani jej wspominał, odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej.
W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych
przewrotnych serc ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.: por. 10d)
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Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Słuchajcie, narody, słowa Pana, *
głoście na dalekich wyspach i mówcie:
« Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela *
i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą ».
Refren.
Pan bowiem uwolni Jakuba *

12

13

wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.
Refren.
Wtedy ogranie dziewicę radość wśród tańca *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por Łk 8, 15

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym
i dobrym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc przez swą wytrwałość.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

Mt 13, 18-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Posłuchajcie, co znaczy przypowieść siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego
człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa
i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.

Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa,
lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak
że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha
słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi
sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Zawarcie przymierza między Bogiem a Izraelem

Wj 24, 3-8

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz wrócił z Synaju 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 izraelskim złożyć Panu 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 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15 (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.
Bóg zajaśniał z Syjonu, *
korony piękności.
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Refren.
« Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze ».
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.
Refren.
« Bogu składaj ofiarę dziękczynną *
spełnij swe śluby wobec Najwyższego!
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, *
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz ».
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wezwanie do nawrócenia

Jr 7, 1-11

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: « Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: “ Słuchajcie słowa Pana, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby
oddać pokłon Panu ” ».
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: « Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym
miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym: “ Świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana! ”.
Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością
jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami

na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na
zawsze.
Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami,
których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede
Mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i
mówicie: “ Oto jesteśmy bezpieczni ”, by móc nadal popełniać te wszystkie występki.
Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten
dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja to dobrze widzę », mówi Pan.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 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.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. *
Mocy im będzie przybywać.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *

lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o chwaście w zbożu

Mt 13, 24-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który
posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i
odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się
i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: “ Panie,
czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się
wziął na niej chwast? ”. Odpowiedział im: “ Nieprzyjazny
człowiek to sprawił ”. Rzekli mu słudzy: “ Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? ”.
A on im odrzekł: “ Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do
żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw
chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś
zwieźcie do mego spichlerza ” ».

Oto słowo Pańskie.

17 TYDZIEŃ ZWYKŁY
17 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Salomona o mądrość

1 Krl 3, 5. 7-12

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie.
Wtedy rzekł Bóg: « Proś o to, co mam ci dać ». A Salomon
odrzekł: « 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, który 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 i 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 prosiłeś dla siebie
o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniani
twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że
podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: por. 97a)
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Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
Panie, Ty jesteś moim działem, *

72
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77

przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiąc sztuk złota i srebra.
Refren.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Refren.
127 Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
128 Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
*
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Refren.
129 Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Bóg przeznaczył nas,
abyśmy byli podobni do Jego Syna

Rz 8, 28-30

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według

Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał,
tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego
Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których
powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił,
tych też obdarzył chwałą.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
KRÓTSZA
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Mt 13, 44-52
Mt 13, 44-46

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w
roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę,
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją ».
Koniec krótszej perykopy.

« Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy
się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali

w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata
wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i
wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko? ».
Odpowiedzieli Mu: « Tak jest ».
A On rzekł do nich: « Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest
do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy
nowe i stare ».
Oto słowo Pańskie.

17 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Eliasz rozmnaża chleb

2 Krl 4, 42-44

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej.
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc
mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć
chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś
rozkazał: « Podaj ludziom i niech jedzą ». Lecz sługa jego odrzekł: « Jakże to rozdzielę między stu ludzi? »
A on odpowiedział: « Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak
mówi Pan: “ Nasycą się i pozostawią resztki ” ». Położył więc
to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa
Pańskiego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 16)

10

11

15
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Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.
Refren.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

17

18

Refren.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Usiłujcie zachować jedność

Ef 4, 1-6

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w
sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą
pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem
w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi,
jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani
w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan,
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i
we wszystkich.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Łk 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus rozmnaża chleb

J 6, 1-15

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.
Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na
tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam
ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy
schodzą do Niego, rzekł do Filipa: « Skąd kupimy chleba, aby
oni się posilili? ». A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: « Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać ».
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł
do Niego: « Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? ».
Jezus zatem rzekł: « Każcie ludziom usiąść ». A w miejscu
tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich
dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie,
rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle,
ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: « Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło ». Zebrali więc i
ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po
spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: « Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na
świat ».

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby
Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Oto słowo Pańskie.

17 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Abraham wstawia się za Sodomą

Rdz 18, 20-32

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Bóg rzekł do Abrahama: « Skarga na Sodomę i Gomorę
głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo
ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi
oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się ».
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a
Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego,
Abraham rzekł: « Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych
wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy
w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co
bezbożnemu! O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? ».
Pan odpowiedział: « Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich ».
Rzekł znowu Abraham: « Pozwól, o Panie, że jeszcze
ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem.
Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło
pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? ».
Pan rzekł: « Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu
pięciu ».
Abraham znów odezwał się tymi słowami: « A może znalazłoby się tam czterdziestu? ». Pan rzekł: « Nie dokonam
zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu ».
Wtedy Abraham powiedział: « Niech się nie gniewa Pan,

jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu? ».
A na to Pan: « Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam
trzydziestu ».
Rzekł Abraham: « Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu? ».
Pan odpowiedział: « Nie zniszczę przez wzgląd na tych
dwudziestu ».
Na to Abraham: « O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz
jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu? ». Odpowiedział Pan: « Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a)
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Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.
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 Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren.
Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.

7

Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,

*
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

8

Refren.
Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 2, 12-14
Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też
razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który
Go wskrzesił.
I was umarłych na skutek występków i « nieobrzezania »
waszego ciała razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia.
Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do
krzyża.
Oto słowo Boże.
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
Chrystus uczy modlitwy

Łk 11, 1-13

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i
skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: « Panie, naucz
nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów ».
A On rzekł do nich: « Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo.
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień,
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie ».
Dalej mówił do nich: « Ktoś z was, mając przyjaciela,
pójdzie do niego o północy i powie mu: “ Przyjacielu, użycz
mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi,
a nie mam, co mu podać ”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz:
“ Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie ”. Mówię
wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu,
ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem,
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu
otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy
poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać
dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą ».

Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bałwochwalstwo Izraelitów

Wj 32, 15-24. 30-34

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w
swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane
na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym,
a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. A
Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do
Mojżesza: « W obozie rozlegają się okrzyki wojenne ». On
zaś odpowiedział: « To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos
pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów ».
A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce.
Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich
tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w
wodzie i kazał ją pić synom Izraela.
I powiedział Mojżesz do Aarona: « Cóż ci uczynił ten lud,
że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? » Aaron odpowiedział: « Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo
wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do
mnie: “ Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie
wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas
wyprowadził z ziemi egipskiej ”. Wtedy rzekłem do nich:
“ Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie ”. I złożyli mi je, i
wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec ».
Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: « Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu ». I poszedł Mojżesz do

Pana, i powiedział: « Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. Przebacz
jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast
z Twej księgi, którą napisałeś ».
Pan powiedział do Mojżesza: « Tylko tego, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed
tobą. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich grzech ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23 (R.: por. 4a)
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Refren: Przebacz, o Panie , swojemu ludowi.
U stóp Horebu zrobili cielca *
i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota.
I zamienili swą Chwałę *
na podobiznę cielca jedzącego siano.
Refren.
Zapomnieli Boga, który ich ocalił, *
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chama, *
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
Refren.
Postanowił ich zatem wytracić, *
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec:
on wstawił się do Niego, *
aby odwrócił swój gniew, by ich nie zniszczył.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg zapowiada karę

Jr 13, 1-11

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
To powiedział mi Pan: « Idź i kup sobie lniany pas i włóż
go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody! » I kupiłem pas
zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra.
Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie: « Weź pas,
który kupiłeś, a który nosisz na swych biodrach, wstań i idź
nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały! » Poszedłem
i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan.
Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: « Wstań i idź nad
Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci kazałem ukryć. » I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca,
w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadał się do
niczego.
I skierował Pan do mnie następujące słowo: « To mówi
Pan: “ Tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca;
ugania się za obcymi bogami, by im służyć i oddawać cześć,
niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak
przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy,
mówi Pan, by były dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą ” ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 18b)
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Refren: Wspomnij na Boga, który stworzył ciebie.
Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła, *
zapomniałeś o Bogu, który cię stworzył.
Zobaczył to Pan i wzgardził, *
oburzony na własnych synów i córki.
Refren.
I rzekł: « Odwrócę od nich oblicze, *
zobaczę ich koniec.
Gdyż są narodem niestałym, *
dziećmi, co nie mają wierności.
Refren.
Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, *
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, *
rozjątrzę ich głupim narodem ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
Abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń.

Jk 1 18

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

Mt 13, 31-35

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: « Królestwo
niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął
i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje
się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się
na jego gałęziach ».
Powiedział im inną przypowieść: « Królestwo niebieskie
podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło ».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a
bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić
słowo Proroka: « Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28
Bóg obcuje z Mojżeszem w Namiocie Spotkania

Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go
Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem.
Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał
przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż
wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu,
zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy
Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku
stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał
pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, młodzieniec
Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z wnętrza namiotu.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przyszedł Pan przed jego
oczyma i wołał: « Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w
tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale
zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż
do trzeciego i czwartego pokolenia ». I natychmiast skłonił się
Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: « Jeśli darzysz
mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dzie-

dzictwem ».
I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści
nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach
słowa przymierza — Dziesięć Słów.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a)

6

7

8

9

10

11

12

13

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
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 zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Refren.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów, *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Refren.
Jak jest odległy wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął nasze od nas winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
W czasie klęski nadzieja w Bogu

Jr 14, 17-22

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo
wielki upadek dotknie Dziewicę, Córę mojego ludu, klęska
bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole — oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta — od męki głodu. Nawet prorok i kapłan
błądzą po kraju nic nie rozumiejąc.
Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz
wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma
nic dobrego; czasu uleczenia, a tu przerażenie.
Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj swego Przymierza z
nami.
Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali
deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy nie raczej
Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty
uczyniłeś to wszystko.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 79 (78), 8-9. 11 i 13 (R.: por. 9cd)

8

Refren: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego.
Nie pamiętaj nam win przodków naszych, †
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *

bo bardzo jesteśmy słabi.
9 Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, †
dla chwały Twojego imienia, *
wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje
imię.

11

13

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 chwalę.
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
Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

Mt 13, 36-43

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili
do Niego uczniowie i prosili Go: « Wyjaśnij nam przypowieść
o chwaście ». On odpowiedział:
« Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa,
chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał
chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są

aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy
końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć
będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Twarz Mojżesza promienieje

Wj 34, 29-35

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami
Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy
promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich
przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli
także Izraelici, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez
Pana na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę
na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na
rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś
wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje
skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę
na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c)

Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, †
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *

wzywali Pana, On ich wysłuchał.

7

9

Refren.
Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Rozpacz i nawrócenie się proroka

Jr 15, 10. 16-21

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i
niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą.
Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a
Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca
mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów.
Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić.
Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a rana moja jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Jesteś więc dla mnie
zupełnie jak zwodniczy strumień, niepewna woda.
Dlatego to mówi Pan: « Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś
znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co
szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi
ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie bę-

dziesz ku nim zwracał. Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić, mówi
Pan. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy
gwałtowników ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17 (R.: por. 17d)
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Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
broń mnie od tych, co na mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców *
i od mężów krwawych.
Refren.
Bo oto czyhają na moje życie, *
spiskują przeciw mnie mocarze,
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.
Refren.
Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swej łaskawości, *
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę swych wrogów.
Refren.
A ja opiewać będę Twoją potęgę *
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
bo stałeś się dla mnie warownią *
i ucieczką w dniu mego ucisku.

Refren.
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
Przypowieści o skarbie i perle

Mt 13, 44-46

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do tłumów:
« Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w
roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Mojżesz wznosi Namiot Spotkania

Wj 40, 16-21. 34-38

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał
uczynić. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego, miesiąca
pierwszego roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił
słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo i położył je w Arce, włożył też
drążki do pierścieni Arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie Arkę do przybytku i zawiesił zasłonę
zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak nakazał Pan
Mojżeszowi.
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana
napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu
Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem,
Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie
ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał
jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej
ich wędrówki.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 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.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. *
Mocy im będzie przybywać.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać u progu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Przypowieść o garncarzu

Jr 18, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: « Wstań i zejdź
do domu garncarza ; tam usłyszysz moje słowa ».

Zstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie
przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z
niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.
Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: « Czy
nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? —
rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domuIzraela, w moim ręku ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146 (145), 1-2. 3-4. 5-6ab (R.: 5a)
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Refren: Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba.
lub: Alleluja.
Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.
Refren.
Nie pokładajcie ufności w książętach *
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego zamiary.
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.

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
Przypowieść o sieci

Mt 13, 47-53

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do tłumów:
« Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w
mo-rze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w
naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata : wyjdą aniołowie, wy-łączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko? »
Odpowiedzieli Mu: « Tak jest ».
A On rzekł do nich: « Dlatego każdy uczony w Piśmie,
który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest
do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy
nowe i stare ».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Święta Izraela

Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami:
« Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które
wzywać ich będziecie w określonym czasie. W pierwszym
miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto
Przaśników dla Pana, przez siedem dni będziecie jedli tylko
przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie
święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem
dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną,
siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym
dniu wykonywać żadnej pracy ».
Potem Pan powiedział do Mojżesza: « Mów do Izraelitów
i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i
zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed
Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim
gestu kołysania w następnym dniu po szabacie.
I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym
przyniesiecie snopy na obrzęd kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt
dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę z pokarmów.
Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane.

Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez
siedem dni będziecie składać Panu ofiary spalane. Ósmego
dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie Panu ofiarę
spalaną. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.
To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, aby składać Panu ofiarę spalaną: ofiarę całopalną, z pokarmów, ofiarę krwawą i ofiarę płynną,
każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81 (80), 3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.: por. 2a)
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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.
Bo tak ustanowiono w Izraelu, *
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.
Refren.
Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Jeremiasz skazany na śmierć

Jr 26, 1-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla
judzkiego, Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza:
« To mówi Pan: “ Stań na dziedzińcu domu Pana i mów
do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pana oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić; nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i
zawróci każdy ze swej złej drogi, Mnie zaś ogarnie żal nad
nieszczęściem, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępki.
Powiesz im: To mówi Pan: Jeżeli nie będziecie Mi posłuszni, postępując według mojego Prawa, które wam ustanowiłem, i jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście
nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Szilo, a z
tego miasta uczynię przekleństwo dla wszystkich narodów
ziemi ” ».
Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego
te słowa w domu Pana. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić
wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: « Musisz umrzeć! Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że z tym domem stanie się
to, co z Szilo, a miasto to ulegnie zniszczeniu i pozostanie
niezamieszkałe? » Cały lud zgromadził się dokoła Jeremiasza
w domu Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 69 (68), 5. 8-10. 14 (R.: por. 14c)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Liczniejsi od włosów na mej głowie *
są ci, którzy mnie nienawidzą bez powodu.
Silni są moi prześladowcy, wrogowie zakłamani, *
czy mam oddać to, czego nie zabrałem ?

Refren.
8 Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. †
9 Dla braci moich stałem się obcym *
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
10 Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.

14

Refren.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie, *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

1 P 1, 25

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

Mt 13, 54-58

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał
ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali:
« Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego
braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy
nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? » I
powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: « Tylko w swojej ojczyźnie i w
swoim domu może być prorok lekceważony ». I niewiele
zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Rok jubileuszowy

Kpł 25, 1. 8-17

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj:
« Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem
razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia,
siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbcie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich
jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz, każdy z was
powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.
Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym, nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie,
nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla
was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam
jednak będzie jeść to, co urośnie na polu.
W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo
kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden
drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od
jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie
odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do
jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje.
Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz! »

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 4a)
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Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi *
i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Refren.

ROK II

PIERWSZE CZYTANIE
Jeremiasz ocalony od śmierci

Jr 26, 11-16. 24

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego
ludu tymi słowami: « Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci,
gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na
własne uszy ».
Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: « Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi
i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Te-

raz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, naszego Boga; wtedy ogarnie Pana żal
nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda
dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie
zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na
jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do
was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa ».
Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i
proroków: « Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci,
gdyż przemawiał do nas w imię Pana, naszego Boga ».
Achikam przeto, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie
został wydany w ręce ludu na śmierć.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 69 (68), 15-16. 30-31. 33-34 (R.: por. 14)
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Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.
Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, †
wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, *
ratuj mnie z wodnej głębiny.
Niech mnie nie porwie nurt wody, †
niech nie pochłonie mnie głębia, *
niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani.
Refren.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Refren.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *

34

niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Śmierć Jana Chrzciciela

Mt 14, 1-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o
Jezusie. I rzekł do swych dworzan: « To Jan Chrzciciel. On
powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w
nim ».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego
Filipa. Jan bowiem upominał go: « Nie wolno ci jej trzymać ». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka
Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod
przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A
ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: « Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela ». Zasmucił
się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadni-

ków kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu,
a ono zaniosło ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.
Oto słowo Pańskie.

18 TYDZIEŃ ZWYKŁY
18 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Pokarm dla biednych

Iz 55, 1-3a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan Bóg:
« Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie,
choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże,
kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I
wa-szą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie
mnie, a dusza wasza żyć będzie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: por. 16)
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Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Refren.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *

i karmisz do syta wszystko, co żyje.

17

18

Refren.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

Rz 8, 35. 37-39

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki
Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani
życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie,
ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od
miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Cudowne rozmnożenie chleba

Mt 14, 13-21

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się
stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i
rzekli: « Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności ».
Lecz Jezus im odpowiedział: « Nie potrzebują odchodzić;
wy dajcie im jeść ».
Odpowiedzieli Mu: « Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb ».
On rzekł: « Przynieście mi je tutaj ».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie
zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy
jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.
Oto słowo Pańskie.

18 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg daje cudowny pokarm

Wj 16, 2-4. 12-15

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło
szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie
Izraela mówili im: « Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi
egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb
jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby
głodem umorzyć całą tę rzeszę ».
Pan powiedział wówczas do Mojżesza: « Oto ześlę wam
chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i
każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę
ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też
nie ».
« Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak:
“ O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem ” ».
Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły
obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego,
niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się
wzajemnie: « Manhu? », to znaczy « co to jest? », gdyż nie
wiedzieli, co to było.
Wtedy Mojżesz powiedział do nich: « To jest chleb, który
Pan wam daje na pokarm ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 78 (77), 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 (R.: por. 24b)
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Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Co usłyszeliśmy i cośmy poznali, *
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu, *
chwałę Pana i Jego potęgę.
Refren.
Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.
Refren.
Spożywał człowiek chleb aniołów, *
zesłał im jadła do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Przyoblec człowieka nowego

Ef 4, 17. 20-24

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.
Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście
przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu

życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego
na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Oto słowo Boże.
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
Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

J 6, 24-35

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie
ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli
do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na
przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: « Rabbi, kiedy tu
przybyłeś? »
Odpowiedział im Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale
dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da
wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec ».
Oni zaś rzekli do Niego: « Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? »
Jezus odpowiadając rzekł do nich: « Na tym polega dzieło
zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego
On posłał ».

Rzekli do Niego: « Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy
go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi
jedli mannę na pustyni, jak napisano: “ Dał im do jedzenia
chleb z nieba ” ».
Rzekł do nich Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec
mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem
Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu ».
Rzekli więc do Niego: « Panie, dawaj nam zawsze tego
chleba ».
Odpowiedział im Jezus: « Jam jest chleb życia. Kto do
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie ».
Oto słowo Pańskie.

18 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Marność doczesnych osiągnięć

Koh 1, 2; 2, 21-23

Czytanie z Księgi Koheleta
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad
marnościami, wszystko marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać
człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego
swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod
słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego
utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To
także jest marność.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7d i 8a)
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Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznosimy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
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.
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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
Szukajcie tego co w górze,
zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

Kol 3, 1-5. 9-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego,
co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie,
wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych
członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i
chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie
dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego,
który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka
ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty,
niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest
Chrystus.
Oto słowo Boże.

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
Marność dóbr doczesnych

Łk 12, 13-21

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: « Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem ».
Lecz On mu odpowiedział: « Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? »
Powiedział też do nich: « Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie
jego nie jest zależne od jego mienia ».
I opowiedział im przypowieść:
« Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło
pole. I rozważał sam w sobie: “ Co tu począć? Nie mam gdzie
pomieścić moich zbiorów ”. I rzekł: “ Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże
i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj ”.
Lecz Bóg rzekł do niego: “ Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował? ”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a
nie jest bogaty przed Bogiem ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Szemranie Izraelitów

Lb 11, 4b-15

Czytanie z Księgi Liczb.
Na pustyni synowie Izraela mówili: « Któż nam da mięsa,
abyśmy jedli? Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w
Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem
tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną ».
Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w
ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją
w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak
ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna.
Gdy Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u
wejścia do swego namiotu. Wtedy rozpalił się potężnie gniew
Pana. To wydało się złe Mojżeszowi. Rzekł więc Mojżesz do
Pana:
« Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie
darzysz mnie życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego
ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie albo ja go zrodziłem, żeś mi powiedział: “ Noś go na łonie swoim, jak nosi
piastunka dziecię, i zanieś go do ziemi, którą poprzysiągłem
dać ich przodkom? ” Skądże wezmę mięsa, aby dać temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: “ Daj nam mięsa do jedzenia ”. Nie mogę już sam dłużej
udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży. Jeśli chcesz
tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla

mnie łaskawy, bym już nie patrzył na swoje nieszczęście ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 81 (80),12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 2a)
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Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.
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 zgniótłbym ich wrogów *
i obróciłbym rękę na ich przeciwników.
Refren.
Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, *
a kara ich trwałby na wieki.
A jego bym karmił wyborną pszenicą *
i sycił miodem z opoki.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Starcie Jeremiasza z fałszywym prorokiem

Jr 28, 1-17

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
W czwartym roku Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym

miesiącu rzekł do mnie Chananiasz, syn Azzura, prorok w
Gibeon, w domu Pana wobec kapłanów i całego ludu: « To
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: “ Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu dwóch lat przywrócę na to miejsce
wszystkie naczynia domu Pana, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywożąc do Babilonu.
Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich
uprowadzonych z Judy do Babilonu sprowadzę na to miejsce,
mówi Pan; skruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego ” ».
Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Chananiasza
wobec kapłanów i całego ludu stojącego w domu Pana. Prorok Jeremiasz powiedział: « Niech się stanie! Niech tak Pan
uczyni! Niech Pan wypełni twoje słowa, które prorokowałeś,
sprowadzając naczynia z domu Pana i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do twoich uszu i do całego ludu: Prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i
przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie.
Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka ».
Wtedy prorok Chananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza
proroka i połamał je. I powiedział Chananiasz wobec całego
ludu: « To mówi Pan: “ Tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, znad szyi wszystkich narodów
w ciągu dwóch lat ” ».
Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Po złamaniu jarzma na
szyi proroka Jeremiasza przez proroka Chananiasza skierował
Pan do Jeremiasza następujące słowo: « Idź i powiedz Chananiaszowi: To mówi Pan: “ Połamałeś jarzmo drewniane, lecz
przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne ”. To bowiem
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: “ Wkładam jarzmo żelazne

na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonbzorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane; także zwierzęta polne mu poddaję ” ».
I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Chananiasza: « Słuchaj, Chananiaszu! Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić
temu narodowi zwodniczą nadzieję. Dlatego to mówi Pan
“ Oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku,
bo głosiłeś bunt przeciw Panu ” ». I zmarł Chananiasz prorok
w tym roku, w siódmym miesiącu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102 (R.: por. 68b)
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Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, *
obdarz mnie łaską Twego Prawa.
Nie odbieraj moim ustom słowa Prawdy, *
bo ufam Twoim wyrokom.
Refren.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy *
i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
Niech się moje serce doskonali w Twych ustawach, *
abym nie doznał wstydu.
Refren.
Czyhają na mnie grzesznicy, ażeby mnie zgubić, *
ja zaś przestrzegam Twoich napomnień.
Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
albowiem Ty mnie pouczasz.
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
Cudowne rozmnożenie chleba

Mt 14, 13-21

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się
stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i
rzekli: « Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc
rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności ».
Lecz Jezus im odpowiedział: « Nie potrzebują odchodzić;
wy dajcie im jeść ».
Odpowiedzieli Mu: « Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb ».
On rzekł: « Przynieście Mi je tutaj ».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć
chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś
tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy
jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.

Oto słowo Pańskie.
W roku A, jeżeli tę perykopę idczytano w poprzednią niedzielę, dzisiaj należy odczytać Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.Mt 14, 22-36Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., jak niżej s. 275.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg karze szemranie przeciw Mojżeszowi

Lb 12, 1-13

Czytanie z Księgi Liczb.
Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu
Kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za
żonę Kuszytkę. Mówili: « Czyż Pan mówił z samym tylko
Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? ». A Pan to
usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym,
najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I
zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam:
« Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania ».
I poszli wszyscy troje, a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: « Słuchajcie słów moich:
Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w
snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim,
Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu.
Twarzą w twarz mówię do niego, w sposób jawny, a nie przez
wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie
się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi, źle mówić? ». I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a
obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle
biała jak śnieg od trądu.
Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: « Proszę, panie mój,
nie karz nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili
i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy
płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki ». Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: « O Boże, spraw, proszę, by

znowu stała się zdrowa ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 12-13 (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, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, †
abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Refren.
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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Kara za grzechy Izraela i jego odnowienie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22

Słowo, z którym Pan zwrócił się do Jeremiasza: « To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie
powiedziałem do ciebie ».
To bowiem mówi Pan: « Dotkliwa jest twoja klęska, nieuleczalna twoja rana. Nikt się nie troszczy o twoją sprawę, nie
ma lekarstwa, by cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie, gdyż dotknąłem ciebie, tak jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką twą nieprawość pomnożyły się twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z
powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez
wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem ».
To mówi Pan: « Oto przywrócę znowu namioty Jakuba i
okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie
wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich, by ich nie ubywało, przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak
dawniej i jego zgromadzenie powstanie wobec Mnie; ukarzę
natomiast wszystkich jego ciemięzców. A jego władca będzie
spośród niego, panujący jego będzie od niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do Siebie, tak że się zbliży do Mnie. Bo kto
inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? — mówi Pan.
Wy będziecie moim narodem, a Ja będę waszym Bogiem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 102 (101), 16-18. 19-20a i 21. 29 i 22-23 (R.: por. 19)
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Refren: Lud wyzwolony niech wychwala Pana.
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.
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Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, †
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów.
Refren.
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi niech wychwala Pana.
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, †
aby usłyszeć jęki niewidomych, *
aby skazanych na śmierć uwolnić.

Refren.
29 Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *
a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności.
22 By imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem, *
23 kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć
Panu.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130 (129), 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus kroczy po jeziorze

Mt 14, 22-36

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił

uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi
brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam
przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od
brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc
po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Wtedy Jezus odezwał się do nich: « Odwagi, Ja jestem, nie
bójcie się ».
Na to odpowiedział Piotr: « Panie, jeśli to Ty jesteś, każ
mi przyjść do siebie po wodzie ».
A On rzekł: « Przyjdź ».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do
Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął
tonąć, krzyknął: « Panie, ratuj mnie ».
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
« Czemu zwątpiłeś, małej wiary? »
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli
w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: « Prawdziwie jesteś Synem Bożym ».
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie
miejscowi, poznawszy Go, rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili,
żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a
wszyscy, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.
Oto słowo Pańskie.
W roku A, gdy poprzednią perykopę odczytano w poniedziałek, we
wtorek należy odczytać następującą:

EWANGELIA
Niebezpieczeństwo zaślepienia

Mt 15, 1-2. 10-14

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w Piśmie z zapytaniem: « Dlaczego twoi uczniowie postępują
wbrew tradycji starszych? » Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem.
Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: « Słuchajcie i chciejcie zrozumieć: Nie to, co wychodzi do ust, czyni
człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym ».
Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: « Wiesz, że
faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie ». On
zaś odrzekł: « Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy prowadzi, obaj w dół wpadają ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Kara Boża za szemranie

Lb 13, 1-2a. 25 — 14, 1. 26-29. 34-35

Czytanie z Księgi Liczb.
Na pustyni Paran Pan przemówił do Mojżesza: « Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela ».
Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i
Aaronem oraz przed całym ludem izraelskim, złożyli przed
nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak mu opowiedzieli: « Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś.
Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto
jego owoce. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a
miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam
również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu; w górach mieszkają Chetyci, Jebuzyci i Amoryci, Kananejczycy
wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu ».
Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciw Mojżeszowi, i rzekł: « Trzeba ruszyć i zdobyć
kraj, na pewno zdołamy go zająć ». Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: « Nie możemy wyruszyć przeciw temu
ludowi, bo jest silniejszy od nas ».
I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: « Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać,
jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś
ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak
szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach ». Wtedy całe zgro-

madzenie zaczęło wołać podnosząc głos. I płakał lud owej
nocy.
Pan przemówił znów do Mojżesza i Aarona: « Jak długo
mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw
Mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw Mnie. Powiedz im: “ Na moje życie — mówi Pan — postąpię z wami
według słów, któreście wypowiedzieli przede Mną. Trupy
wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście
spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, wy, którzyście
przeciwko Mnie szemrali, na pewno nie wejdziecie do kraju,
w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie, na
pewno nie wejdziecie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i
Jozuego, syna Nuna. Poznaliście kraj w ciągu czterdziestu
dni; każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści
lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy
Ja się oddalę. Ja, Pan, powiedziałem! Zaprawdę w ten sposób
postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw Mnie. Na tej
pustyni zniszczeją i tutaj pomrą ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106(105), 6-7a. 13-14. 21-22. 23
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Refren: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.
Grzeszyliśmy razem z naszymi ojcami, *
popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
Ojcowie nasi w Egipcie *
nie pojęli Twych cudów.
Refren.
Szybko zapomnieli o Jego czynach, *
nie czekali na Jego radę.
Pożądaniem pałając na pustyni *

wystawili tam Boga na próbę.
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Refren.
Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
który wielkich dzieł dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chama, *
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.
Refren.
Postanowił ich zatem wytracić, *
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec;
on wstawił się do Niego, *
aby gniew Jego odwrócić, aby ich nie zniszczył.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Obietnica odbudowy Izraela

Jr 31, 1-7

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
« W tamtych czasach, mówi Pan, będę Bogiem dla
wszyst-kich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem ».
To mówi Pan: « Znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały
od miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan
się mu ukaże z daleka. Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu. Przyozdobisz
się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach
Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach

Efraima: “ Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego! ” »
To bowiem mówi Pan: « Wykrzykujcie radośnie na cześć
Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: “ Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! ” »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Jr 31, 10. 11-12ab 13 (R.: por. 10d)
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Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.
Słuchajcie, narody, słowa Pana, *
głoście na dalekich wyspach, mówiąc:
« Ten, co rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą ».
Refren.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.
Refren.
Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wiara niewiasty kananejskiej

Mt 15, 21-28

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: « Ulituj się
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha ». Lecz On nie odezwał się do niej
ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: « Odpraw
ją, bo krzyczy za nami ».
Lecz On odpowiedział: « Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela ».
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: « Panie, dopomóż mi ».
On jednak odparł: « Niedobrze jest brać chleb dzieciom i
rzucać psom ».
A ona odrzekła: « Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z
okruszyn, które spadają ze stołu ich panów ».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: « O niewiasto, wielka jest
twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz ». Od tej chwili jej
córka została uzdrowiona.
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wody Meriba

Lb 20,1-13

Czytanie z Księgi Liczb.
W pierwszym miesiącu przybyło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz; tam też
umarła i tam została pogrzebana Miriam.
Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając:
« Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi, przed
Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne
miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani
winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do
picia? »
Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się
im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: « Weź laskę i
zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona
wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu ».
Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza
Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: « Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? » Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się

napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do
Mojżesza i Aarona: « Ponieważ Mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie
wprowadzicie tego ludu do kraju, który im dałem ». To są
« Wody Meriba, tzn. Wody Sporu », gdzie się spierali synowie Izraela z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją
świętość.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: 7d i 8a)
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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.
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 usłyszeli dzisiaj 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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Nowe przymierze

Jr 31, 31-34

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan mówi: « Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem
Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za
rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze
złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi
ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś
będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden
do drugiego: “ Poznajcie Pana ”. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już
wspominał. »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (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 *
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i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Refren.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie gardzisz.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ty jesteś Piotr — Opoka
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

Mt 16, 13-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: « Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? »
A oni odpowiedzieli : « Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków ».
Jezus zapytał ich: « A wy za kogo Mnie uważacie? »
Odpowiedział Szymon Piotr: « Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego ».

Na to Jezus mu rzekł: « Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty
jesteś Piotr — Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a
bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie ».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili,
że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że
musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego
dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty « Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie
to nigdy na Ciebie ».
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: « Zejdź Mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże,
ale o tym, co ludzkie ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wielkość Bożego wybrania

Pwt 4, 32-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
« Zapytaj no dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył na ziemi człowieka,
czy zaszedł taki wypadek, od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten, lub czy słyszano od 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 Pan,
twój Bóg, w Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć.
Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje
słowa spośród ognia. Ponieważ umiłował twych przodków,
wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu
sam ogromną swoją potęgą. Na twoich oczach, ze względu na
ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.
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 prze-

dłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan,
twój Bóg. »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 77 (76), 12-13. 14-15. 16 i 21 (R.: por. 12)
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Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.
Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominam Twoje dawne cuda.
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
i czyny Twoje rozważam.
Refren.
Boże, Twoja droga jest święta: *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
ludom objawiłeś swą potęgę.
Refren.
Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
Wiodłeś Twój lud jak trzodę, *
ręką Mojżesza i Aarona.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Biada miastu krwawemu

Czytanie z Księgi proroka Nahuma.

Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój.
Święć, Judo, twe uroczystości, wypełnij twe śluby, bo nie
przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został
zgładzony.
Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.
Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a
nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie
galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący, i
połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i
moc trupów, i bez końca ciał martwych, tak że o zwłoki ich
się potykają.
I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię
cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i
zawoła: « Spustoszona Niniwa! » Któż ulituje się nad nią?
Skąd mam szukać pocieszycieli dla ciebie?
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (R.: 39c)
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Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.
Nadchodzi dzień klęski, *
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, *
litość okaże swym sługom.
Refren.
Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *
i nie ma ze Mną żadnego boga.
Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *
Ja ranie i Ja sam uzdrawiam.

41

Refren.
Gdy miecz błyszczący wyostrzę *
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę, *
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Konieczność wyrzeczenia

Mt 16,24-28

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« 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 mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy
szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według
jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z
tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim ».

Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wierność Bogu

Pwt 6, 4-13

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz mówił do ludu:
« Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg — Pan jedyny. Będziesz
miłował twojego Pana Boga z całego swego serca, z całej
swojej duszy, ze wszystkich sił swoich.
Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś
nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił
przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i
wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak.
Niech one ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na
odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.
Gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się, strzeż się,
byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z Egiptu, z
domu niewoli.
Będziesz się bał Pana, swego Boga, będziesz Mu służył i
na Jego imię będziesz przysięgał ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18 (17), 2-3. 7. 47 i 51 (R.: 2)

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
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Miłuję Cię, Panie, mocy moja. *
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu;
Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Refren.
Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga;
i głos mój usłyszał ze swojej Świątyni, *
dotarł mój krzyk do Jego uszu.
Refren.
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja opoka, *
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi *
i okazujesz łaskę dla Twego pomazańca.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Ha 1, 12 — 2, 4

Czytanie z Księgi proroka Habakuka.
Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój Święty?
Przecież nie pomrzemy! Na sąd go przeznaczyłeś, o Panie,
lud Chaldejczyków, zachowałeś dla wymiaru kary. Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać
nie możesz. Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych i
milczysz, gdy bezbożny niszczy uczciwszego od siebie?
Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z
gromadą płazów, którą nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na

wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi,
krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci,
pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie
łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Ciągle na nowo
zarzuca swe sieci, mordując ludy bez litości.
Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co przemówi do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę.
I odpowiedział Pan tymi słowami: « Zapisz widzenie, na
tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie
nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie
przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 9, 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 11b)
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Refren: Pan nie opuszcza tych, co Go szukają.
A Pan zasiada na wieki, *
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.
Refren.
Pan jest schronieniem dla uciśnionego, *
schronieniem w czas utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię, *
bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.
Refren.
Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, *

13

głoście Jego dzieła wśród narodów,
bo Mściciel krwi pamięta o nich, *
nie zapomniał wołania ubogich.
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
Potęga wiary

Mt 17, 14-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim
na kolana, prosił: « Panie, zlituj się nad moim synem! Jest
epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz
nie mogli go uzdrowić ».
Na to Jezus odrzekł: « O, plemię niewierne i przewrotne!
Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tutaj! » Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał
zdrowie.
Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: « Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? »
On zaś im rzekł: « Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: “ Przesuń się stąd tam ”, i
przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was ».

Oto słowo Pańskie.

19 TYDZIEŃ ZWYKŁY
19 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się Eliaszowi

1 Krl 19, 9a. 11-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego
i przemówił słowami: « 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.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

9
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Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Refren.
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Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren.
Pan sam obdarza szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Izrael jest ludem Bożym

Rz 9, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to
moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od
Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są
moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane
synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie
służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich
również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130 (129), 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Jezus chodzi po jeziorze

Mt 14, 22-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów,
żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim
odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę,
aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży
nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to
zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: « Odwagi, Ja jestem, nie
bójcie się ».
Na to odezwał się Piotr: « Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie ».
A on rzekł: « Przyjdź ».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: « Panie, ratuj mnie ».
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc
« Czemu zwątpiłeś, małej wiary? » Gdy wsiedli do łodzi,
wiatr się uciszył.

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc
« Prawdziwie jesteś Synem Bożym ».
Oto słowo Pańskie.

19 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

1 Krl 19, 4-8

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc
umrzeć, rzekł: « Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie,
bo nie jestem lepszy od moich przodków! » Po czym położył
się tam i zasnął.
A oto anioł, trącając go, powiedział mu: « Wstań i jedz! »
Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z
wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił, i znowu się położył.
Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział:
« Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga! » Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a)
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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.
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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.

PIERWSZE CZYTANIE
Obowiązki wobec Boga

Pwt 10, 12-22

Czytanie z księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
« A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie twój Pan Bóg?
Tylko tego, byś się bał swojego Pana Boga, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył twemu Panu Bogu z
całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.
Do twojego Pana Boga należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do twoich
przodków skłonił się Pan, miłując ich; po nich spośród
wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak jest
dzisiaj.
Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie
nadal ludem o twardym karku, albowiem wasz Pan Bóg jest
Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim,

potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie
przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i
wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie
Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które
widziały wasze oczy. W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili
przodkowie wasi do Egiptu, a teraz wasz Pan Bóg uczynił was
licznymi jak gwiazdy na niebie ».
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, Jeruzalem, Pana *
wysławiaj 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.
DRUGIE CZYTANIE
Naśladować Boga,
który objawił swoją miłość w Chrystusie

Ef 4, 30 — 5, 2

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie,
gniew, wrzaskliwość, znieważenie — wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i
postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

J 6, 51

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chleb żywy, który zstąpił z nieba

J 6, 41-51

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: « Jam jest chleb, który z nieba zstąpił », i mówili:
« Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę
znamy? Jakżeż może On teraz mówić: “ Z nieba zstąpiłem? ” »
Jezus im odpowiedział: « Nie szemrajcie między sobą.
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: “ Oni wszyscy będą uczniami
Boga ”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie
do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie
Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni
i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.
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 ».
Oto słowo Pańskie.

19 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Izraelici oczekują wyzwolenia

Mdr 18, 6-9

Czytanie z Księgi Mądrości.
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by
nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym
uwielbiłeś nas, powołanych.
Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać
hymny przodków.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22
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Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
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.
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Refren.
Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
KRÓTSZE
Wielkość wiary

Hbr 11, 1-2. 8-19
Hbr 11, 1-2. 8-12

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.
Koniec krótszej perykopy.

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.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
Gotowość na przyjście Pana

Łk 12, 32-48

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie,
gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy
z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam:
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie
im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie,
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie ».
Wtedy Piotr zapytał: « Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? »
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i
roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na
czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan
powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli
sługa ów powie sobie w duszy: “ Mój pan ociąga się z powrotem ”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i
upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i
z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i
nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten
zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary,
otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego
żądać będą ».
Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Łk 12, 35-40

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy
z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam:
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie
im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie,
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Obowiązki wobec Boga

Pwt 10, 12-22

Czytanie z księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu:
« A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie twój Pan Bóg?
Tylko tego, byś się bał swojego Pana Boga, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył twemu Panu Bogu z
całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.
Do twojego Pana Boga należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do twoich
przodków skłonił się Pan, miłując ich; po nich spośród
wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak jest
dzisiaj.
Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie
nadal ludem o twardym karku, albowiem wasz Pan Bóg jest
Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim,
potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie
przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i
wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie
Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które
widziały wasze oczy. W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili
przodkowie wasi do Egiptu, a teraz wasz Pan Bóg uczynił was

licznymi jak gwiazdy na niebie ».
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, Jeruzalem, Pana *
wysławiaj 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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Widzenie chwały Boga

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

Ez 1, 2-5. 24-28c

Dnia piątego miesiąca czwartego (rok to był piąty od
uprowadzenia do niewoli króla Jojakina) Pan skierował słowo
do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków
nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pana.
Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy,
wielka chmura i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z
jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze
srebrem ze środka ognia. W pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one
postać człowieka.
Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu
wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak
zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła
miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos.
Ponad sklepieniem, rozpościerającym się nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, a kształt tronu, a na
nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś
jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień
wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w
dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła.
Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pana.
Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 148, 1-2. 11-13ab. 13c-14

Refren: Niebo i ziemia pełne są Twej chwały.
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lub: Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.
Refren.
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie ziemi,
młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci †
niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.
Refren.
Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
Refren.

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
Podatek na świątynię

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 17, 22-27

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich:
« Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją
Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie ». I bardzo się zasmucili.
Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy
dwudrachmy z zapytaniem: « Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? » Odpowiedział: « Owszem ».
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: « Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają
daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? » Powiedział: « Od obcych ».
Jezus mu rzekł: « A zatem synowie są wolni. Żebyśmy
jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i
zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i
otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za
Mnie i za siebie ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jozue następcą Mojżesza

Pwt 31, 1-8

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela:
« Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie
chodzić. Pan mi powiedział: “ Nie przejdziesz tego Jordanu ”.
Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue
pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz
im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i
mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie
z tobą, nie opuści cię i nie porzuci ».
Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: « Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym
narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i
wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie
przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie
lękaj się i nie drżyj! »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Pwt 32, 3-4cd. 7. 8. 9 i 12 (R.: por. 9a)
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Refren: Oto lud Boży jest własnością Pana.
Chcę głosić imię Pana: *
uznajcie wielkość Boga naszego.
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On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, *
On sprawiedliwy i prawy.
Refren.
Na dawne dni sobie wspomnij, *
Rozważaj lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj ojca, by ci oznajmił, *
i twoich starców, niech ci powiedzą.
Refren.
Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, *
rozdzielał synów człowieczych,
wtedy ludziom granice wytyczał *
według liczby synów Boga sprawiedliwego.
Refren.
Bo Jego lud jest własnością Pana, *
dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub.
Pan sam go prowadził, *
nie było z nim boga obcego.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wizja księgi

Ez 2, 8 — 3, 4

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
To mówi Pan:
« Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie
opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i
zjedz, co ci podam ». Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w

moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go
przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane
w nim były narzekania, wzdychania i biadania.
A On rzekł do mnie: « Synu człowieczy, zjedz to, co jest
przed tobą postawione. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do
Izraelitów ». Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów
zwój, mówiąc do mnie: « Synu człowieczy, nakarm się i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem ».
Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód.
Potem rzekł do mnie: « Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119(118), 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131 (R.: por. 103)

Refren: Nad miód są słodsze Twoje przykazania.
14 Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą, *
moimi doradcami Twoje ustawy.
Refren.
72 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
103 Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, *
ponad miód słodsza dla ust moich.
Refren.
111 Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, *
bo są radością dla mojego serca.
131 Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *

bo pragnę Twoich przykazań.
Refren.
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
Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: « Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? ». On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
« Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w
imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych;
albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują
się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka
się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A
jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi,
które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego,
który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych ».

Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wizja zniszczenia Jerozolimy

Pwt 34, 1-12

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na
szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą
ziemię Gilead aż po Dan, całą ziemię Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie;
Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.
Rzekł Pan do niego: « Oto kraj, który poprzysiągłem
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: “ Dam go
twemu potomstwu ”. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami,
lecz tam nie wejdziesz ».
Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana,
umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż
po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia
lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły.
Izraelici opłakiwali Mojżeszana stepach Moabu przez trzydzieści dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu.
Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz
włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im
rozkazał Pan przez Mojżesza.
Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we
wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w
ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego
jego kraju; ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wy-

wołał Mojżesz na oczach całego Izraela.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 66 (65), 1-3a. 5 i 8. 16-17 (R.: por. 20 i 9a)
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Refren: Błogosławiony Bóg, co daje życie.
Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: « Jak zadziwiające są Twoje dzieła! »
Refren.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
Zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
i rozgłaszajcie Jego chwałę.
Refren.
Przyjdźcie i słuchajcie wszyscy, którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami, *
chwaliłem Go moim językiem.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wizja zniszczenia Jerozolimy

Ez 9, 1-7; 10, 18-22

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Pan wołał donośnie, tak że ja słyszałem: « Zbliżcie się,

straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku ». I oto
przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po
stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą
szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się
przed ołtarzem z brązu.
A chwała Boga izraelskiego uniosła się znad cherubów, na
których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u
boku, Pan rzekł do niego: « Przejdź przez środek miasta,
przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach
mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi ».
Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: « Idźcie za nim po
mieście i zabijajcie. Niech oczy wasze nie znają współczucia
ni litości. Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu. Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na
którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni ».
I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: « Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami! » Wyszli i zabijali w mieście.
A chwała Pana odeszła od progu świątyni i zatrzymała się
nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się
w wejściu wschodniej bramy świątyni Pana, a chwała Boga
izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama
istota żywa, którą pod Bogiem izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po
cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich. Wygląd ich twarzy był podobny do tych
samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 4b)
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Refren: Ponad niebiosa sięga chwała Pana.
lub: Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu do zachodu słońca, *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda *
na niebo i na ziemię?
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

2 Kor 5, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Braterskie upomnienie

Mt 18, 15-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli
zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała
prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
w imię moje, tam jestem pośród nich ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Przejście przez Jordan

Joz 3, 7-10a. 11. 13-17

Czytanie z Księgi Jozuego.
Pan oznajmił Jozuemu: « Dziś pocznę wywyższać cię w
oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: “ Skoro dojdziecie do
brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie ” ».
Zwrócił się następnie Jozue do Izraelitów: « Zbliżcie się i
słuchajcie słów Pana, Boga waszego. Po tym poznacie, rzekł
Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością
przed wami Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów: oto Arka Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami Jordan. staną w
wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i
staną jak jeden wał ».
Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na
czele ludu. Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi
kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej, Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa, zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w
pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący Arkę Przymierza
Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu,
a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie

cały naród skończył przeprawę przez Jordan.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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6

Ps 114 (113A), 1-2. 3-4. 5-6

Refren: Alleluja.
Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Refren.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan bieg swój odwrócił.
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Refren.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany, *
i niby jagnięta, pagórki?
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Prorok zapowiada wygnanie

Ez 12, 1-12

Czytanie z Księgi Ezechiela.
Pan skierował do mnie te słowa: « Synu człowieczy,
mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by wi-

dzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy,
ponieważ jest ludem opornym.
Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca
twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to
lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca,
za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem, na ich oczach, tak
jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w
murze i wyjdź przez niego!
Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy
zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich ».
I uczyniłem tak, jak mi rozkazano: tobołki wyniosłem za
dnia, jak tobołki zesłańca, wieczorem uczyniłem sobie rękami
wyłom w murze, wyszedłem w mroku i na ich oczach włożyłem tobołki na barki.
Rano skierował Pan do mnie te słowa: « Synu człowieczy,
czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się: “ Co ty robisz? ” Powiedz im: “ Tak mówi Pan Bóg: Ta przepowiednia
odnosi się do władcy, będącego w Jerozolimie, i do całego
domu Izraela, który tam się znajduje ”. Powiedz: “ Jestem dla
was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie:
Pójdą na zesłanie, w niewolę. Władca, który znajduje się
wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie;
zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść, zasłoni
on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 78 (77), 56-57. 58-59. 61-62 (R.: por. 7b)

56

Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Wystawiali na próbę i drażnili Boga Najwyższego, *

57

58

59

61

62

i Jego przykazań nie strzegli.
Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie, *
byli niepewni, jak łuk, który zawodzi.
Refren.
Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, *
wzniecali Jego zazdrość rzeźbionymi bożkami.
Bóg usłyszał i zapłonął gniewem, *
i gwałtownie odepchnął Izraela.
Refren.
Oddał swoją moc w niewolę, *
a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół.
Wydał pod miecz swój naród, *
wybuchł gniewem na swoje dziedzictwo.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż swemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o niemiłosiernym słudze

Mt 18, 21 — 19, 1

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: « Panie, ile razy mam
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż
siedem razy? ».
Jezus mu odrzekł: « Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz

aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który
chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego
mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed
nim i prosił go: “ Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam ”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i
dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług,
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić,
mówiąc: “ Oddaj, coś winien! ”. Jego współsługa upadł przed
nim i prosił go: “ Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie ”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: “ Sługo
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? ”. I uniesiony
gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego
długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z
was nie przebaczy z serca swemu bratu ».
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jozue przypomina dobrodziejstwa Boże

Joz 24, 1-13

Czytanie z Księgi Jozuego.
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela.
Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i
zwierzchników, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu:
« Tak mówi Pan Bóg Izraela: “ Po drugiej stronie Rzeki
mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach,
ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli bogom cudzym,
lecz Ja wziąłem ojca waszego Abrahama z kraju po drugiej
stronie
Rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan i
rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir, Jakub
i jego synowie wyruszyli do Egiptu.
Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt
plagami, które sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wywiodłem. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu; i
przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych
na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze i okryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem
przebywaliście długi czas na pustyni.
Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów, mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja dałem ich w

wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wyniszczyłem ich
przed wami. Powstał również Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna
Beora, by wam złorzeczył. Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama: musiał on was błogosławić, a Ja wybawiłem was z jego ręki.
Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do
Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również
Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chetyci, Girgaszyci,
Chiwwici i Jebuzyci, lecz wydałem ich w wasze ręce. Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły przed waszym
obliczem dwu królów amoryckich. Nie dokonało się to ani
waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali,
a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których
nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 136(135), 1-3. 15-18.21-24

Refren: Sławmy na wieki miłosierdzie Pana.
Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami. *
Chwalcie Pana nad panami.
Refren.
Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone *
i prowadził swój lud przez pustynię.
On pobił wielkich królów, *
On uśmiercił królów potężnych.
Refren.

21
22
23
24

A ziemię ich dał na własność, *
na własność swemu słudze Izraelowi.
Pamiętał o nas w poniżeniu, *
I uwolnił nas od wrogów.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg odnawia przymierze z Jerozolimą

Ez 16, 59-63

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
To mówi Pan Bóg:
« Postąpię z tobą, Jeruzalem, tak jak ty postępowałaś, ty,
któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Ja jednak
wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej
młodości, i ustanowię z tobą przymierze wieczne. Ty zaś ze
swej strony wspomnisz na swoje postępowanie i zawstydzisz
się, kiedy przyj ąwszy siostry twoje tak starsze, jak młodsze
od ciebie, dam ci je za córki w myśl zawartego z tobą przymierza.
Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja
jestem Panem, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu
ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko,
coś uczyniła », mówi Pan Bóg.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

Iz 12, 2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1cd)

Refren: Gniew Twój ustąpił, w Tobie mam pociechę.
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.

3

4
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6

Refren.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. †
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Refren.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 Tes 2, 13

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przypomnijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie,
ale jak jest naprawdę: jako słowo Boga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nierozerwalność małżeństwa

Mt 19, 3-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na
próbę, i zadali Mu pytanie: « Czy wolno oddalić swoją żonę z
jakiegokolwiek powodu? »

On odpowiedział: « Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: “ Dlatego opuści człowiek ojca 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, niech człowiek nie rozdziela ».
Odparli Mu: « Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list
rozwodowy i odprawić ją? »
Odpowiedział im: « Przez wzgląd na zatwardziałość serc
waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od
początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją
żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo ».
Rzekli Mu uczniowie: « Jeśli tak się ma sprawa człowieka
z żoną, to nie warto się żenić ».
Lecz On im odpowiedział: « Nie wszyscy to pojmują, lecz
tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa,
którzy z łona matki tak się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni.
Kto może pojąć, niech pojmuje ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Odnowienie przymierza w Sychem

Joz 24, 14-29

Czytanie z Księgi Jozuego.
Jozue zgromadził wszystkie pokolenia Izraela w Sychem.
Wtedy przemówił do całego narodu:
« Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po
drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś,
komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi
przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom
służyć chcemy Panu ».
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: « Dalekie jest to
od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym!
Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed
oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez
całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed
nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali
w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem ».
I rzekł Jozue do ludu: « Wy nie możecie służyć Panu, bo
jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie
przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana,
aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a
choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagła-

dę ».
Lecz lud odrzekł Jozuemu: « Nie! My chcemy służyć Panu ». Jozue odpowiedział ludowi: « Wy jesteście świadkami
przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć ».
I odpowiedzieli: « Jesteśmy świadkami ». « Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu,
Bogu Izraela ». I odrzekł lud Jozuemu: « Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać ».
Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał
mu ustawę i nakaz w Sychem. Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł
go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym
Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: « Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on
słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on
świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego
Boga ». Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pospieszył do swojej posiadłości.
Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a)
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Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, *
mówię do Pana: « Tyś jest Panem moim,
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza ».
Refren.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *

8

11

bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Odpowiedzialność osobista

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Czytanie z Księgi Proroka Ezechiela.
Pan skierował do mnie te słowa: « Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej: “
Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? ”
Na moje życie, mówi Pan Bóg. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są
moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta
osoba, która zgrzeszyła.
Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku
bożkom izraelskim, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża
się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo,
zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu
udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia
lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości,
sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a dru-

gim, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje
przykazania, postępując uczciwie — ten na pewno żyć będzie,
mówi Pan Bóg.
Lecz jeśliby zrodził syna gwałtownika i rozlewającego
krew, winnego jednej z tych zbrodni, ten nie będzie żył. Ten
na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na
niego samego.
Dlatego, domu Izraela, będę was sądził, każdego według
jego postępowania, mówi Pan Bóg. Nawróćcie się! Odstąpcie
od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie
były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko Mnie, i stwórzcie
sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście
umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w
śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: 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.
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Refren.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz *
i całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

Mt 19, 13-15

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Przynoszono do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i
pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego.
Lecz Jezus rzekł: « Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im
przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie ». Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.
Oto słowo Pańskie.

20 TYDZIEŃ ZWYKŁY
20 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Powszechność zbawienia

Iz 56, 1. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan: « Zachowujcie prawo i przestrzegajcie
sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby
Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami,
wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na
moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo
dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich
narodów ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

3

5

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 4a)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *

8

i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu,
aby wszystkim okazać miłosierdzie

Rz 11, 13-15. 29-32

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Do was, pogan, mówię: « Będąc apostołem pogan przez
cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że
może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże
będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie
bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś
z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak
i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam
miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie ».
Oto słowo Boże.
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
Wiara niewiasty kananejskiej

Mt 15, 21-28

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: « Ulituj się
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha ». Lecz On nie odezwał się do niej
ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: « Odpraw
ją, bo krzyczy za nami ».
Lecz On odpowiedział: « Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela ».
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: « Panie, dopomóż mi ».
On jednak odparł: « Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom
i rzucić psom ».
A ona odrzekła: « Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z
okruszyn, które spadają ze stołu ich panów ».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: « O niewiasto, wielka jest
twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz ». Od tej chwili jej
córka została uzdrowiona.
Oto słowo Pańskie.

20 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Chleb i wino na uczcie Mądrości

Prz 9, 1-6

Czytanie z Księgi Przysłów.
Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: « Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie ».
Do tego, komu brak mądrości, mówiła: « Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 9a)
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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.
Bójcie się Pana wszyscy Jego święci, *
ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zabraknie.
Refren.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *

13

14

15

będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia *
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?
Refren.
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Napełniajcie się Duchem

Ef 5, 15-20

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni
są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha,
śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie
zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

J 6, 56

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chleb żywy, który zstąpił z nieba

J 6, 51-58

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do tłumów:
« 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 spożywali 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.

20 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg czuwa nad Jeremiaszem

Jr 38, 4-6. 8-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: « Niech
umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy
mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia! »
Król Sedecjasz odrzekł: « Oto jest w waszych rękach! »
Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc
Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny
Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto;
zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla:
« Panie mój, królu! Ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co
uczynili prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do cysterny.
Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma
już chleba w mieście! »
Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: « Weź sobie stąd
trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim
umrze! »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b)

Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

2

3

4

18

Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, †
stopy moje postawił na skale *
i umocnił moje kroki.
Refren.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, *
i zaufają Panu.
Refren.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, *
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, *
Boże mój, nie zwlekaj.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Przykład Chrystusa

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.
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
Wymagania służby Bożej

Łk 12, 49-53

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie
rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a
dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa
przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Niewierność Izraela w czasach Sędziów

Sdz 2, 11-19

Czytanie z Księgi Sędziów.
Synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana i służyli
Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Pana, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztarcie.
Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak
że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich
na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im
się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była
przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im
zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk
ogromny.
Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki
tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali,
gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon.
Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie,
którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.
Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan
bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się
i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi
bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się
swych czynów ani drogi zatwardziałości.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab-44 (R.: por. 4)
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Refren: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi.
Izraelici nie wytracili pogan, *
jak im to Pan nakazał.
Ale zmieszali się z poganami *
i nauczyli się ich uczynków.
Refren.
Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.
I składali w ofierze swych synów *
i swoje córki złym duchom.
Refren.
Splamili się swymi czynami *
i dopuścili się wiarołomstwa. przez swoje występki.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.
Refren.
Uwalniał ich wiele razy, *
oni zaś buntowali się przeciw Jego zamysłom.
Lecz wejrzał na ich utrapienie, *
wysłuchał ich modlitwy.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

Ez 24, 15-24

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Pan skierował do mnie te słowa: « Synu człowieczy, oto
zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj ani nie
płacz, ani nie pozwól, by ci płynęły łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przybieraj żałoby jakby po umarłym, zawiąż sobie
zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj
brody, nie spożywaj chleba żałoby ».
Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona, i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano.
A lud mówił do mnie: « Czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy
dla nas to, co czynisz?
Wówczas powiedziałem do nich: « Pan skierował do mnie
te słowa: “ Powiedz domowi Izraela: To mówi Pan Bóg: Oto
Ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi,
radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i
córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś
tak uczynicie, jak Ja uczyniłem: brody nie będziecie przysłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje
na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani
płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i
będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla
was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to
nastąpi. I poznacie, że Ja jestem Panem ” ».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Pwt 32, 18-19. 20. 21 (R.: por. 15c)
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Refren: Stwórcę i Boga swego porzuciłeś.
Gardzisz Skałą, co ciebie wydała, *
zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził.
Zobaczył to Pan i wzgardził, *
oburzony na własnych synów i córki.
Refren.
I rzekł: « Odwrócę od nich oblicze, *
zobaczę ich koniec.
Gdyż są narodem niestałym, *
dziećmi, co nie mają wierności.
Refren.
Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, *
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem, *
rozjątrzę ich głupim narodem ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rada ubóstwa

Mt 19, 16-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: « Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie
wieczne? »
Odpowiedział mu: « Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj
przykazania ».
Zapytał Go: « Które? »
Jezus odpowiedział: « Oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj
swego bliźniego jak siebie samego ».
Odrzekł Mu młodzieniec: « Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? »
Jezus mu odpowiedział: « Jeśli chcesz być doskonały, idź,
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną ».
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Gedeona

Sdz 6, 11-24a

Czytanie z Księgi Sędziów.
Oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra,
które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego,
młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I
ukazał mu się Anioł Pana i rzekł mu: « Pan jest z tobą, dzielny wojowniku! »
Odpowiedział mu Gedeon: « Wybacz, Panie mój! Jeżeli
Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają
nam ojcowie nasi, mówiąc: “ Czyż Pan nie wywiódł nas z
Egiptu? ” A oto teraz Pan nas opuścił i poddał nas pod jarzmo
Madianitów ».
Wtedy Pan zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: « Idź z
tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów.
Wiedz, ze Ja ciebie posyłam ».
Odpowiedział Mu Gedeon: « Proszę Cię, Panie mój, jakże
wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu
Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca ».
Pan mu odpowiedział: « Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz
Madianitów jak jednego męża ». Odrzekł Mu na to: « Jeżeli
jesteś mi życzliwy, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze
mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie.
Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą ». A On na to:
« Poczekam tu, aż wrócisz ».
Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z

jednej efy mąki przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł to do Niego pod terebint i
ofiarował. Wówczas rzekł do niego anioł Pana: « Weź mięso i
chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej ». Tak
uczynił. Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą
trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych
i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu.
Zrozumiał Gedeon, że to był anioł Pana, i rzekł: « Ach,
Panie mój , Panie! Oto anioła Pańskiego widziałem twarzą w
twarz! ». Rzekł do niego Pan: « Pokój z tobą! Nie bój się niczego. Nie umrzesz! ». Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana
i nazwał go « Pan jest pokojem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)
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Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.
Będę słuchał tego, *
co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim, *
którzy zwracają się ku niemu swym sercem.
Refren.
Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren.
Pan sam obdarzy szczęściem *
a nasza ziemia wyda swój owoc.

14

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

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Proroctwo przeciw pysze króla Tyru

Ez 28, 1-10

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Pan skierował do mnie te słowa: « Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru: “ Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce
twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja
zasiadam na Boskiej stolicy w sercu mórz, a przecież ty jesteś
tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć
równy rozumowi Bożemu. Oto jesteś mędrszy od Danela,
żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś
złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej
przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku ” ».
Dlatego tak mówi Pan Bóg: « Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam
na ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni
dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. Zepchną cię do dołu i umrzesz śmiercią
nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił: “ Ja jestem
Bogiem ” w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz
tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych, z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem », mówi Pan Bóg.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Pwt 32, 26-27ab. 27cd-28. 30. 35cd-36ab (R.: 39c)
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Refren: Ja, Pan, śmierć daję i Ja sam ożywiam.
Rzekłem: « Ja ich wygładzę, *
wygubię ich pamięć u ludzi ».
Alem się bał drwiny wroga, *
że przeciwnicy ich będą się łudzić.
Refren.
Będą się łudzić, mówiąc: « Nasza ręka przemożna, *
a nie Pan uczynił to wszystko ».
Gdyż jest to plemię niemądre *
i nie mające rozwagi.
Refren.
Jak może jeden odpędzać tysiące, *
a dwóch odpierać dziesięć tysięcy?
Dlatego, że ich sprzedała Skała, *
że Pan ich wydał na łup.
Refren.
Nadchodzi bowiem dzień klęski, *
los ich gotowy, już blisko.
Bo Pan swój naród obroni, *
litość okaże swym sługom.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8, 9

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

aby was swoim ubóstwem ubogacić.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Mt 19, 23-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa
niebieskiego ».
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali:
« Któż więc może się zbawić? »
Jezus spojrzał na nich i rzekł: « U ludzi to niemożliwe,
lecz u Boga wszystko jest możliwe ».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: « Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? »
Jezus zaś rzekł do nich: « Zaprawdę powiadam wam: Przy
odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie
chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również
na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca
lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie
wieczne odziedziczy.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. »
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Przypowieść o drzewach wybierających króla

Sdz 9, 6-15

Czytanie z Księgi Sędziów.
Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo
zgromadzili się i przyszedłszy pod dąb gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka królem.
Doniesiono o tym Jotamowi, którzy poszedłszy, stanął na
szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał:
« Posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły
do oliwki: “ Króluj nad nami! ” Odpowiedziała im oliwka:
“ Czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i
ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? ” Z kolei
zwróciły się drzewa do drzewa figowego: “ Chodź ty i króluj
nad nami! ” Odpowiedziało im drzewo figowe: “ Czyż mamy
się wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby
pójść i kołysać się ponad drzewami? ” Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: “ Chodź ty i króluj nad nami! ”
Krzew winny im odpowiedział: “ Czyż mam się wyrzec mojego soku, rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać
się ponad drzewami? ” Wówczas rzekły wszystkie drzewa do
krzewu cierniowego: “ Chodź ty i króluj nad nami! ” Odpowiedział krzew cierniowy drzewom: “ Jeśli naprawdę chcecie
mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim
cieniu! A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego
i spali cedry libańskie. ” »
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 2a)
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Refren: Król się weseli z Twojej potęgi, Panie.
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiu 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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg gani złych pasterzy

Ez 34, 1-11

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Pan skierował do mnie te słowa: « Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom:
Tak mówi Pan Bóg: “ Biada pasterzom Izraela, którzy sami
siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste

zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie
miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza
polnego. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich
górach i po wszelkim wysokim pagórku, i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich
nie szukał ”.
Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana: “ Przecież
owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu polnemu, bo nie było pasterza,
pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie
paśli, a nie paśli moich owiec ”.
Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana: Tak mówi
Pan Bóg: “ Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam
moich owiec, położę kres pasterzowaniu ich, a pasterze nie
będą paść samych siebie, wyrwę moje owce z ich paszczy, nie
będą już one służyć im za żer ”.
Albowiem tak mówi Pan: “ Oto Ja sam będę szukał moich
owiec i będę miał o nie pieczę ” ».
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.
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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, *
obficie napełniasz mój kielich.
Refren.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o robotnikach w winnicy

Mt 20, 1-16a

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który
wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej
winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał
ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: “ Idźcie i wy do
mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam ”. Oni poszli.
Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak
samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: “ Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? ” Odpowiedzieli mu: “ Bo nas nikt nie najął ”. Rzekł im:
“ Idźcie i wy do winnicy ”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: “ Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych ”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali
po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc:
“ Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami,
którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty ”. Na to odrzekł jednemu z nich: “ Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o
denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę
też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem pa-

trzysz, że ja jestem dobry? ”
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Nierozumny ślub Jeftego

Sdz 11, 29-39a

Czytanie z Księgi Sędziów.
Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył
też ślub Panu: « Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego
domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami,
będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną ».
Wyruszył więc Jefte przeciw Ammonitom zmuszając ich
do walki i Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi dwadzieścia miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to klęska straszna. Ammonici zostali poniżeni przez Izraela.
Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto
córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem prócz niej
ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją rozdarł swe szaty mówiąc:
« Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Tyś też wśród
tych, co mnie martwią! Oto bowiem nierozważnie złożyłem
Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić! ».
Odpowiedziała mu ona: « Ojcze mój! Skoro ślubowałeś
Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi
ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich
wrogach, synach Ammona! ».
Nadto rzekła do swego ojca: « Pozwól mi uczynić tylko to

jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z
towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo ».
Idź! — rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa
miesiące.
Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała
swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego
ojca, który wypełnił na niej swój ślub.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)
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Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoja wolę.
Szczęśliwy człowiek, *
który nadzieję pokłada w Panu,
a nie naśladuje pysznych *
i skłonnych do kłamstwa.
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.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoja 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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Dam wam serce nowe i nowego ducha

Ez 36, 23-28

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
To mówi Pan:
« Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone
jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i
poznają ludy, że Ja jestem Pan, gdy okażę się Świętym
względem was przed ich oczami.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z
ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli
według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według
nich postępowali.
Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym
przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. Ez 36, 25)
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Refren: Gdy was pokropię, staniecie się czyści.
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.
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19

Refren.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Refren.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz *
i całopalenia, choćbym dał nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 95 (94), 8ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Mt 22, 1-14

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
« Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi,
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli
przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: “ Powiedzcie

zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne
zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na
ucztę ”. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i
znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: “ Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne
drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie ”.
Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których
napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do
niego: “ Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? ”. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
“ Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w
ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów ”.
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Rut Moabitka zostaje wierna Bogu Noemi

Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22

Czytanie z Księgi Rut.
W czasach, gdy rządzili sędziowie, powstał głód w kraju.
Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby się osiedlić w ziemi Moabu.
Ten człowiek, imieniem Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a
Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Ci wzięli sobie za
żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się
Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat. Obaj synowie również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i swego męża.
Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, aby wrócić z
ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi Moabu, że Pan
nawiedził swój lud, dając mu chleb. Orpa ucałowała swoją
teściową i wróciła do swego narodu, a Rut pozostała przy
niej. Noemi powiedziała do Rut: « Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego boga, wracaj i ty za twą
szwagierka ».
Odpowiedziała Rut: « Nie nalegaj na mnie, abym opuściła
ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam
ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem ».
Wróciła więc Noemi, a z nią była Rut Moabitka, jej synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do Betlejem
na początku żniw jęczmienia.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146(145), 5-6ab. 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1)
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Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
lub: Alleluja.
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 uwięzionych.
Refren.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Refren.
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Duch ożywia wyschłe kości

Ez 37, 1-14

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w
duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona
pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto
było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie
wyschłe.
I rzekł do mnie: « Synu człowieczy, czy kości te powrócą
znowu do życia? » Odpowiedziałem: « Panie Boże, Ty to
wiesz ».
Wtedy rzekł On do mnie: « Prorokuj nad tymi kośćmi i
mów do nich: “ Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana: Tak
mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to,
abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Panem ” ».
I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła, ale jeszcze nie było w
nich ducha.
I powiedział do mnie: « Prorokuj do ducha, prorokuj, o
synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: “ Z
czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych,
aby ożyli ” ».
Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w
nich, a ożyli i stanęli na nogach — wojsko bardzo wielkie. I
rzekł do mnie: « Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: “ Wyschły kości nasze, minęła nadzieja

nasza, już po nas ”.
Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg:
“ Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów,
ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Panem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli,
i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to
powiedziałem i wykonam ”, mówi Pan Bóg ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107 (106), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)
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Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
lub: Alleluja.
Tak niech mówią odkupieni przez Pana, *
których wybawił z rąk przeciwnika
i których zgromadził z obcych krain, †
ze wschodu i zachodu, *
z północy i południa.
Refren.
Błądzili na pustynnym odludziu, *
do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
Cierpieli głód i pragnienie *
i wygasło w nich życie.
Refren.
w swoim utrapieniu wołali do Pana, *
a On ich uwolnił od trwogi.
I powiódł ich prostą drogą, *
aż doszli do miasta zamieszkałego.
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Refren.
Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich,
bo głodnego nasycił, *
a łaknącego napełnił dobrami.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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.
EWANGELIA
Największe przykazanie

Mt 22, 34-40

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: « Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest największe? »
On mu odpowiedział: « “ Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem ”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: “ Będziesz miłował swego bliźniego
jak siebie samego ”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się
całe Prawo i Prorocy ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Rt 2, 1-3. 8-11; 4,13-17
Booz poślubia Rut i staje się przodkiem Chrystusa

Czytanie z Księgi Rut.
Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, człowieka bardzo zamożnego z rodziny Elimeleka. Nazywał się
Booz.
Powiedziała Rut Moabitka do Noemi: « Pozwól mi pójść
na pole zbierać kłosy za tym, który mi pozwoli na to ». Odpowiedziała jej Noemi: « Idź, moja córko ». Rut wyszła więc i
przyszła zbierać kłosy na polu za żniwiarzami, a przypadkiem
tak się stało, że było to pole Booza, który był z rodu Elimeleka.
Powiedział Booz do Rut: « Słuchaj dobrze, moja córko!
Nie chodź zbierać kłosów na innym polu i nie odchodź stąd,
ale przyłącz się do moich dziewcząt. Spójrz na pole, na którym pracują żniwiarze, idź za nimi. Oto kazałem młodym sługom, aby ci nie dokuczali. Kiedy będziesz miała pragnienie,
idź do naczyń napić się tego, co będą czerpać młodzi słudzy ».
Wtedy Rut upadła na twarz, oddając pokłon aż do ziemi, i
zawołała: « Dlaczego jesteś dla mnie życzliwy, tak że mnie
uznajesz, choć jestem obcą? ».
Odpowiedział jej Booz: « Oznajmiono mi dobrze to
wszystko, co uczyniłaś swojej teściowej po śmierci swego
męża: opuściłaś ojca swego i matkę swoją, i swoją ziemię rodzinną, a przyszłaś do narodu, którego przedtem nie znałaś ».
Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył

się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna.
Kobiety mówiły do Noemi: « Niech będzie błogosławiony
Pan, który nie pozwolił, aby dzisiaj zabrakło ci powinowatego
z prawem wykupu. Imię jego będzie wspominane w Izraelu.
On będzie dla ciebie pociechą, będzie cię utrzymywał w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż siedmiu synów ».
Wzięła Noemi dziecko i położyła je na swym łonie. Ona też je
wychowywała.
Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: « Narodził się syn dla
Noemi », nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 4)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz pożywał 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
Chwała Boża wraca do świątyni

Ez 43, 1-7a

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Anioł poprowadził mię ku bramie, która skierowana jest
na wschód. I oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a
głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego
chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto, widzenie równe temu,
które oglądałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz.
A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która
skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mię duch i zaniósł mię do wewnętrznego dziedzińca. A oto świątynia pełna
była chwały Pańskiej.
I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni,
podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie:
« Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce
podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród
Izraelitów ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 10c)
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Refren: Na ziemi naszej Bóg zamieszka w chwale.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
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Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy się Jego boją *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Refren.
Łaska i wierność spotykają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z 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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 23, 9a. 10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto się wywyższa, będzie poniżony

Mt 23,1-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi
słowami:
« Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,

lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami
nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i
pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na
rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również,
żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz
Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony ».
Oto słowo Pańskie.

21 TYDZIEŃ ZWYKŁY
21 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Klucz domu Dawidowego

Iz 22, 19-23

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
« Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej
posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna
Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim
pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla
mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on
otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy.
Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem
chwały dla domu swego ojca ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138 (137), 1-2a. 2bc i 3. 6 i 8bc (R.: por. 8b)
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Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.
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 Twoją i wierność.
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Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren.
Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Hymn na cześć mądrości Bożej

Rz 11, 33-36

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże
niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać
odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ty jesteś Piotr — Opoka
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Mt 16, 13-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
swych uczniów: « Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? »
A oni odpowiedzieli: « Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków ».
Jezus zapytał ich: « A wy za kogo Mnie uważacie? »
Odpowiedział Szymon Piotr: « Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego ».
Na to Jezus mu rzekł: « Błogosławiony jesteś, Szymonie,
synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty
jesteś Piotr — Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a
bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
kró-lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
zwią-zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie ».
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On
jest Mesjaszem.
Oto słowo Pańskie.

21 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Przypomnienie powołania narodu

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b

Czytanie z Księgi Jozuego.
Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela.
Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił
wtedy do całego narodu: « Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie
Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu ».
Naród wówczas odrzekł tymi słowami: « Dalekie jest to
od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom.
Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed
oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez
całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć
Panu, bo On jest naszym Bogiem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 9a)

2

3

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.

16

17

18

19

20

21

22

23

Refren.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pana zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Refren.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Refren.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością *
i żadna z nich nie zostanie złamana.
Refren.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, *
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się doń ucieka.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Miłość małżeńska naśladowaniem miłości
Chrystusa i Kościoła

Ef 5, 21-32

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystuso-

wej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo
mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła: On
Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi,
tak i żony mężom we wszystkim.
Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i
wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy
obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście
stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy
czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i
nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak
własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego
ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną
swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka,
a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.
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
Słowa życia wiecznego

J 6, 54. 60-69

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: « Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym ».

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: « Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? ».
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: « To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna
Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród
was są tacy, którzy nie wierzą ». Jezus bowiem na początku
wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Rzekł więc: « Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca ».
Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie
chodzili.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: « Czyż i wy chcecie
odejść? ».
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: « Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga ».
Oto słowo Pańskie.

21 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Powszechność zbawienia

Iz 66, 18-21

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i
Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani
nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród
narodów.
Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana
wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą Górę w
Jerozolimie, mówi Pan, podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z
nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów », mówi Pan.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

2

Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15)

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
Tego Pan miłuje, kogo karze

Hbr 12, 5-7. 11-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was,
jako do synów: « Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie
upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje,
kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje ».
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 wyprostujcie opadłe ręce
i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby
kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Oto słowo Boże.
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
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Łk 13, 22-30

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą
podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: « Panie, czy tylko nieliczni będą
zbawieni? ».
On rzekł do nich: « Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi;
gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą
mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas
stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: “ Panie, otwórz nam ”; lecz On wam odpowie: “ Nie wiem, skąd
jesteście ”. Wtedy zaczniecie mówić: “ Przecież jadaliśmy i
piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś ”.
Lecz On rzecze: “ Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości ”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w
królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za
stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi,
którzy będą ostatnimi ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Nawrócenie Tesaloniczan

1 Tes 1, 1-5. 8b-10

Początek Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w
Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed
Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało
się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha
Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.
Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak
nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego
wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNYPs 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 1a i 4a)

Refren: Śpiewajcie Panu, bo swój lud miłuje.
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9

lub: Alleluja.
Śpiewajcie Panu pieśń nową; *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
niech synowie Syjonu radują swym Królem.
Refren.
Niech imię Jego czczą tańcami, *
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 chwała wszystkich świętych Jego.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
2 Tes 1, 1-5. 11b-12
Dziękczynienieza wytrwanie Tesaloniczan w wierze

Początek Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w
Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i
pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest
rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, i to tak, że my sami w Ko-

ściołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i
uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego
sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa
Bożego, za które też cierpicie.
Oby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby
z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz
czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię
Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga
naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3)
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Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę *
wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda *
pośród wszystkich ludów.
Refren.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.

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
Zaślepienie faryzeuszów

Mt 23, 1. 13-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
« Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo
zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie
wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo
obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: “ Kto by
przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą ”. Głupi
i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: “ Kto by przysiągł na ołtarz, to nic
nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim,
ten jest związany przysięgą ”. Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?
Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na
wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przy-

sięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na
nim zasiada ».
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Życzliwość św. Pawła dla Tesaloniczan

1 Tes 2, 1-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Sami wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało
się daremne. Chociaż ucierpieliśmy i jak wiecie, doznaliśmy
zniewagi w Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić
Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia.
Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy
uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy
ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze
serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem
w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą
chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej
chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak
stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie
się opiekująca swoimi dziećmi.
Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać
nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 139(138), 1-3. 4-5 (R.: por. 1)

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.
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5

Przenikasz i znasz mnie, Panie, †
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. *
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.
Refren.
Zanim słowo znajdzie się na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
i kładziesz na mnie swą rękę.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami

2 Tes 2, l-3a. 14-17

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu
ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź
przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał
dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi.
Po to wezwał was przez głoszenie nasze Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto,
bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i
Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił
nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech po-

cieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i
dobrej mowie.
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 tak świat utwierdził, 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 już się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

Hbr 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Biada obłudnikom

Mt 23, 23-26

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus przemówił tymi słowami:
« Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to,
co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i
wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać.
Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie
wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu
ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego
strona stała się czysta ».
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Owocność apostolatu Pawła

1 Tes 2, 9-13

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Pamiętacie, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy
dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to
wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci,
abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa
do swego królestwa i chwały.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście
słowo Boże od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale
jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 139(138), 7-8. 9-10. 11-12ab (R.: por. 1a)

7

8

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.
Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani.
Refren.
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Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcu morza,
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Refren.
Jeśli powiem: « Niech więc mnie ciemność zasłoni, *
noc mnie otoczy jak światło »,
to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, *
a noc jak dzień będzie jasna.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Kto nie chce pracować, niech nie je

2 Tes 3, 6-10. 16-18

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan
Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje
wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście
od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo
nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby
dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie
chce pracować, niech też nie je.
A sam Pan pokoju niech was zawsze i na wszystkie sposoby obdarza pokojem. Pan niech będzie z wami wszystkimi.

Pozdrowienie ręką moją, Pawła. Ten znak jest w każdym
liście: tak piszę.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1
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5

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

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.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyslność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren.

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
Biada obłudnikom

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 23, 27-32

Jezus przemówił tymi słowami:
« Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz
wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i
wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i
nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: “ Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków
”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych,
którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych
przodków ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan

1 Tes 3, 7-13

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan
Zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarę
waszą we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku. Teraz bowiem
ożyliśmy, gdy wy przy Panu stoicie. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy
z powodu was przed Bogiem naszym? Gorąco modlimy się
we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i
abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i
Pan nasz Jezus. A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech
spotęguje waszą wzajemną miłość do wszystkich, jaką i my
żywimy do was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako
nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 3-4. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 14)

3

4

Refren: Nasyć nas Panie, Twoim miłosierdziem.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: « Wracajcie, synowie ludzcy ».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

12

13

14

17

Refren.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Refren.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Pozdrowienie Koryntiqn i dziękczynienie

1 Kor 1, 1-9

Czytanie z Pierwszego listu świętego 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 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 od Pana Jezusa Chrystusa.
Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam
w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo
świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, oczekując objawienia się Pana

naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do
końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty
z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 1)
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Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość jego niezgłębiona.
Refren.
Pokolnie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twojego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Refren.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą Twoją wielkość.
Przekazują pamięć o Twojej wielkiej dobroci *
i cieszą się Two sprawiedliwością.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i bądźcie gotowi,

Mt 24, 42a. 44

bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wezwanie do czujności

Mt 24, 42-51

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o
której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i
nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan
ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?
Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy
tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: “ Mój pan
się ociąga ”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił
z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie
spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i
z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów ».
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Nie powołał nas Bóg do nieczystości,
ale do świętości

1 Tes 4, 1-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według
tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i
podobania się Bogu, jak już postępujecie, stawajcie się coraz
doskonalsi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez
Pana Jezusa.
Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwości namiętnej, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej
sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem
jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas
Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca,
nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam
swego Ducha Świętego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97(96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12 (R.: por. 12a)

1

Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy.
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Prawo i sprawiedliwość *
podstawą Jego tronu.
Refren.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa; *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Refren.
Pan tych miłuje, *
którzy zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych, *
wyrywa ich z rąk grzeszników.
Refren.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego *
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,*
i sławcie Jego święte imię.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość świata i mądrość Boża

1 Kor 1, 17-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił
Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć

Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest
dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy
dostępujemy zbawienia.
Napisane jest bowiem: « Wytracę mądrość mędrców, a
przebiegłość przebiegłych zniweczę ». Gdzie jest mędrzec?
Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie
uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w
mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia
słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem
dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 10-11 (R.: por. 5b)
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Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Refren.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

10

11

Refren.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca zamysły ludów.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 21, 36

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o dziesięciu pannach

Mt 25, 1-13

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
« Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien,
które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne
zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach.
Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: “ Oblubieniec idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie ”. Wtedy powstały wszystkie owe
panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: “ Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy ga-

sną ”. Odpowiedziały roztropne: “ Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie ”.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W
końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “ Panie, panie,
otwórz nam ”. Lecz on odpowiedział: “ Zaprawdę powiadam
wam, nie znam was ”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość braterska

1 Tes 4, 9-11

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia:
Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości
braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się
wzajemnie miłowali. Czynicie to przecież w stosunku do
wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcam was jedynie,
bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi
rękami, jak to wam nakazaliśmy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 98 (97), 1. 7-8. 9 (R.: por. 9)

Refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Refren.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

9

Refren.
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus stał się dla nas mądrością

1 Kor 1, 26-31

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
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, wybrał to,
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 wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który
stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i
uświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, « w Panu się
chlubił ten, kto się chlubi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20-21 (R.: por. 12b)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
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Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Refren.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekaj ą 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.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
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
Przypowieść o talentach

Mt 25, 14-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
« Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał

swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według
jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak
samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie
dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy
ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się
rozliczać z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów.
Przyniósł drugie pięć i rzekł: “ Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem ”. Rzekł mu pan:
“ Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana ”.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: “ Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa
talenty zyskałem ”. Rzekł mu pan: “ Dobrze, sługo dobry i
wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię
postawię; wejdź do radości twego pana ”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: “ Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam,
gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc
się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz
swoją własność ”.
Odrzekł mu Pan jego: “ Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że
chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie
rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który
ma dzie-sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na

zewnątrz w ciemności: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów ” ».
Oto słowo Pańskie.

22 TYDZIEŃ ZWYKŁY
22 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Prorok poddany próbie

Jr 20, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać
głos, muszę obwieszczać: « Gwałt i ruina! ». Tak, słowo Pana
stało się dla mnie każdego dnia zniewagą i pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: « Nie będę Go już wspominał ani
mówił w Jego imię ». Ale wtedy zaczął trawić moje serce
jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go
stłumić, lecz nie potrafiłem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (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 Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

więc sławić Cię będą moje wargi.
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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.

DRUGIE CZYTANIE
Rozumna służba Boża

Rz 12, 1-2

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali
ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z
tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre,
co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Oto słowo Boże.
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
Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie

Mt 16, 21-27

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść
do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: « Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie ».
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: « Zejdź Mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże,
ale o tym, co ludzkie ».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: « 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 mego powodu,
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co
da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według
jego postępowania ».
Oto słowo Pańskie.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Zachowywać prawo Boże

Pwt 4, 1-2. 6-8

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:
« A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę
was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.
Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością
i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych
prawach, powiedzą: “ Z pewnością ten wielki naród to lud
mądry i rozumny ”. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród
wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo,
które ja wam dziś daję? ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1b-3a. 3bc-4ab. 4c-5 (R.: por. 1a)
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Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto zamieszka na Twej górze świętej? *
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu, *
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.
Refren.
Kto nie czyni bliźniemu nic złego, *

4

5

nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
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.

DRUGIE CZYTANIE
Wprowadzać słowo w czyn

Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Bracia moi umiłowani:
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały
zstępuje 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.
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.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawo Boże z zwyczaje

Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Zebrali się u Jezusa 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 na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi ”. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji ».
Potem 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.
Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nie-

rząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym ».
Oto słowo Pańskie.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg miłuje pokornych

Syr 3, 17-18. 20. 28-29

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto
jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się
uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga
Pana i przez pokornych bywa chwalony.
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie
zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa
przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 68 (67), 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R. : por. 11b)
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Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.
Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.
Refren.
Ojcem sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.
Refren.
Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *

11

Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Stare i Nowe przymierze

Hbr 12, 18-19. 22-24a

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.
Wy natomiast przystąpiliście do góry 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.
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
Kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony

Łk 14, 1. 7-14

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył,
jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: «
Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca;
by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i
powie ci: “ Ustąp temu miejsca ”; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim
miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: “ Przyjacielu,
przesiądź się wyżej ”; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony ».
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: « Gdy wydajesz
obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Zmartwychwstanie umarłych

1 Tes 4, 13-18

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do
tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci,
którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus
istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych,
którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na
głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z
nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1 i 3 4-5. 11-12. 13 (R.: por. 13ab)
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Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
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Refren.
Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały, *
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
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 już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara opiera się na mocy Bożej

1 Kor 2, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, by błyszcząc
słowem i mądrością głosić 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 uwodzą-

cych 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 97-98. 99-100. 101-102 (R.: 97)
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Refren: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.
Jakże miłuję Prawo Twoje: *
przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Przez Twoje przykazanie stałem się mądrzejszy od wrogów, *
bo jest ono moim na wieki.
Refren.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, *
bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem rozważniejszy od starców, *
bo zachowuję Twoje postanowienia.

Refren.
101 Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki, *
aby słów Twoich przestrzegać.
102 Nie odstępuję od Twoich wyroków, *
albowiem Ty mnie pouczasz.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobry nowinę.

Łk 4, 18

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

Łk 4, 16-30

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus przyszedł 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 ».
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: « Czy 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 się wydarzyło, 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 Syryj-

czyk Naaman ».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwali Go 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.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus umarł za nas,
abyśmy razem z Nim żyli

1 Tes 5, 1-6. 9-11

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak,
jak złodziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: « Pokój i bezpieczeństwo »,
tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na
brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami
dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy
przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na
gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy
umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i
budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

Ps 27 (25), 1. 4. 13-14 (R.: por. 13)

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *

przed kim miałbym czuć trwogę?

4
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14

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

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Duch Boży daje poznanie Boga

1 Kor 2, 10b-16

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.
Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w
człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko
Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz
Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, wyjaśniając duchowe sprawy tym, którzy
są z Ducha.

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z
Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego
poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś
duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest
sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd-14 (R.: 17a)
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Refren: Pan sprawiedliwy na wszystkich swych drogach.
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.
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Refren.
Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *

i podnosi wszystkich zgnębionych.
Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 7, 16

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

Łk 4, 31-37

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha
nieczystego. Zaciął on krzyczeć wniebogłosy: « Och, 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 zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego
nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: « Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą ».
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Kolosan

Kol 1, 1-8

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego.
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć się za was modlimy, odkąd usłyszeliśmy o
waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką
żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody
odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła.
Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście o łasce Boga
i poznaliście ją w prawdzie według tego, jak nauczyliście się
od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał
waszą miłość w Duchu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

10

11

Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b)

Refren: Ufam na wieki łaskawości Boga.
Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym, *
na wieki zaufam łaskawości Boga.
Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, †
polegał na Twym imieniu, *
ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.

Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Apostołowie są pomocnikami Boga

1 Kor 3, 1-9

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież
jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami
zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?
Skoro jeden mówi: « Ja jestem Pawła », a drugi: « Ja jestem Apollosa », to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?
Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez
których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja
siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie
znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost — Bóg.
Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno;
każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście
uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12b)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
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15
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21

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

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
Liczne uzdrowienia

Łk 4, 38-44

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do
domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.

On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją.
Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na
rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego
z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: « Ty jesteś
Syn Boży ». Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne.
A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: « Także innym miastom muszę
głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem
posłany ».
I głosił słowo w synagogach Judei.
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Pawła o postęp duchowy Kolosan

Kol 1, 9-14

Czytanie Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za
was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu,
abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się
podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w
pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości.
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod
władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2a)
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3

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

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa

1 Kor 3, 18-23

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema,
że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, 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 ». Niech się przeto nie chełpi nikt 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 1a)
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Refren: Pańska jest ziemia i co ją napełnia.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Refren.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Mt 4, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Cudowny połów ryb i powołanie Apostołów

Łk 5, 1-11

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego,
a On stał nad jeziorem Genezaret, 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 zarzuć sieci na połów ».
A Szymon odpowiedział: « Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci ».
Skoro to uczynił, 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 grzeszny ».
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.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus pierworodnym stworzenia i Głową Kościoła

Kol 1, 15-20

Czytanie Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

2

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

Refren: Stańcie z radością przed obliczem Pana.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana *

z okrzykami radości.
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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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus ujawni zamiary serc

1 Kor 4, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Niech uważają nas ludzie 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 mo-

im 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 27-28ab. 39-40 (R.: por. 39a)
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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.
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.
Odstąp od złego, czyń dobrze, *
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość *
i nie opuszcza swych świętych.
Refren.
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala, †
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 12

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

Łk 5, 33-39

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa:
« Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak
samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją ».
Jezus rzekł do nich: « Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie
czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli ».
Opowiedział im też przypowieść: « Nikt nie przyszywa do
starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do
starego.
Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w
przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do
nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem
młodego, mówi bowiem: “ Stare jest lepsze ” ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg pojednał nas ze sobą przez śmierć Chrystusa

Kol 1, 21-23

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów
pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was
wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,
bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a
nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod
niebem, jej sługą stałem się ja, Paweł.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 54 (53), 3-4. 6 i 8 (R.: por. 6b)

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.
Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.
Refren.
Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę, *
i sławić Twe dobre imię.

Refren.
ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Trudy życia Apostołów

1 Kor 4, 6-15

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa ze
względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał?
Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał. Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami.
Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył
jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom; my głupi dla
Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni;
wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas
prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla
wszystkich aż do tej chwili.
Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje najdroższe dzieci. Choćbyście mieli bowiem
dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie
wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w
Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 17-18. 19-20. 21 (R.: 18a)
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Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają, *
wszystkim wzywającym Go szczerze.
Refren.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, *
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, *
lecz zniszczy wszystkich występnych.
Refren.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana, *
a Jego święte imię
niech wielbi wszystko, co żyje. *
Zawsze i na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

J 14, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrystus jest panem szabatu

Łk 6, 1-5

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami, jedli.
Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: « Czemu czynicie
to, czego nie wolno czynić w szabat? ».
Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: « Nawet tegoście nie
czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie?
Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne,
sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać ».
I dodał: « Syn Człowieczy jest panem szabatu ».
Oto słowo Pańskie.

23 TYDZIEŃ ZWYKŁY
23 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE
Obowiązek upominania

Ez 33, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan:
« Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu
Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich
w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: “ Występny
musi umrzeć ”, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale
odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z
własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c i 8a)
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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.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
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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
Miłość jest wypełnieniem Prawa

Rz 13, 8-10

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem
przykazania: « Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj » i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: « Miłuj bliźniego swego jak siebie samego ». Miłość nie wyrządza
zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem
Prawa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

2 Kor 5, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Upomnienie braterskie

Mt 18, 15-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go
w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli
zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
w imię moje, tam jestem pośród nich ».
Oto słowo Pańskie.

23 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B
PIERWSZE CZYTANIE
Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą

Iz 35, 4-7a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Powiedzcie małodusznym: « Odwagi! Nie bójcie się! Oto
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam
przychodzi, by was zbawić ».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się
otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych
wesoło krzyknie.
Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;
spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. 1b i 6a)
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Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
lub: Alleluja.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Refren.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
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 ubogich

Jk 2, 1-5

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?
Oto słowo Boże.
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 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.

23 NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK C
PIERWSZE CZYTANIE
Prawdziwa mądrość

Mdr 9, 13-18b

Czytanie z Księgi Mądrości.
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę
Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski
przybytek obciąża lotny umysł.
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie
zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie
poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1)
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Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
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.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *

wieczorem więdnie i usycha.
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Refren.
Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!
Refren.
Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wszyscy są braćmi

Flm 9b-10. 12-17

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona.
Najdroższy:
Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem
w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to
jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać
przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach
noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić
niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby
z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od
ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako
niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla cie-

bie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119 (118), 135

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto nie wyrzeka się wszystkiego,
nie może być uczniem Jezusa

Łk 14, 25-33

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do
nich: « Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści
swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie
samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może
być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć,
wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: “ Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć ”.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu
tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim uczniem ».
Oto słowo Pańskie.

PONIEDZIAŁEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Udział Pawia w misterium Chrystusa

Kol 1, 24 — 2, 3

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Teraz się raduję w cierpieniach za was i ze swej strony w
moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić
posłannictwo głoszenia słowa Bożego.
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została
objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak
wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest
nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy,
upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z
całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w
Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która
potężnie działa we mnie.
Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o
was i o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim wszystkie skarby
mądrości i wiedzy są ukryte.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 62 (61), 6-7. 9 (R.: por. 8a)

Refren: U Boga chwała i zbawienie moje.
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 każdym czasie *
Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca: *
Bóg jest naszą ucieczką.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Zgorszenie należy usunąć z Kościoła

1 Kor 5, 1-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o
takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się
pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród
was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś,
nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa.
Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa,
w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa,

wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa.
Wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że
odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary
kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza
Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu
starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego
chleba czystości i prawdy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 5, 5-6a. 6b-7. 12 (R.: por. 9a)

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.
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 podstępnym i krwawym.
Refren.
Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, *
niech się cieszą i radują na zawsze.
Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą *
wszyscy, którzy miłują Twoje imię.
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
Uzdrowienie w szabat

Łk 6, 6-11

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam
człowiek, który miał uschłą prawą rękę.
Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat
uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.
On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który
miał uschłą rękę: « Podnieś się i stań na środku ». Podniósł się
i stanął.
Wtedy Jezus rzekł do nich: « Pytam was: Czy wolno w
szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Życie ocalić czy
zniszczyć? ».
I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka:
« Wyciągnij rękę ». Uczynił o i jego ręka stała się znów
zdrowa.
Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by
uczynić Jezusowi.
Oto słowo Pańskie.

WTOREK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Wyzucie z grzechu przez chrzest

Kol 2, 6-15

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak
w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono,
pełni wdzięczności.
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej
Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem
z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam
wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z
drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy
je dzięki Niemu w triumfie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a)
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Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.
Będę Cię wielbił, Boże mój, Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Cię 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.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego

1 Kor 6, 1-11

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych,

zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami
tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż
nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż
nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto
więcej sprawy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne
do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic
uważanych w Kościele.
Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się
wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory
między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to
przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w
ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie
znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom.
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa
Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy, ani rozwieźli, ani mężczyźni współżyjący
ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy,
ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli
niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez
Ducha Boga naszego.
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 pieśni; *
głoście Jego chwalę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym królem.
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Refren.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
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 Boga niech będzie na ich ustach: *
to jest chwałą wszystkich świętych Jego.
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
Wybór Apostołów

Łk 6, 12-19

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i
całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona,
którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana;
Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba,
i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zeszedł z nimi 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, przyszli
oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób.
Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali
uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
Oto słowo Pańskie.

ŚRODA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Nowe życie w Chrystusie

Kol 3, 1-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadując
po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co
na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie,
wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych
członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i
chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich
nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to
wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną
mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście
zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a
przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu
poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu
już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we
wszystkich jest Chrystus. Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145(144), 2-3. 10-11. 12-13ab (R.: por. 9a)

Refren: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi.
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Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
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.
Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Celibat i małżeństwo

1 Kor 7, 25-31

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Nie mam nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę
jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak
żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej.
Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie

grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie
grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić.
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy
mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą,
jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, jakby się nie radowali;
ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali, ci, którzy używają tego świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a)
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Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Refren.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów,
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
Wiodą ją z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Refren.

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
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Łk 6, 20-26

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie Jezus 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 was zelżą 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 przodkowie ich czynili fałszywym prorokom ».
Oto słowo Pańskie.

CZWARTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość jest więzią doskonałości

Kol 3, 12-17

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie
się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył
wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią
doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.
I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i
napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
sercach. I wszystko, cokolwiek byście działali słowem lub
czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

Ps 150, 1-2. 3-4. 5 (R.: por. 5c)

Refren: Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana.
lub: Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.

2

3

4

5

Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną Jego wielkość.
Refren.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Refren.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, *
chwalcie na cymbałach brzęczących:
Wszystko co żyje , *
niechaj chwali Pana.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość jest ważniejsza niż wiedza

1 Kor 8, 1b-7. 10-13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
« Wiedza » wbija w pychę, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś
mniemał, że coś « wie », to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany
przez Boga. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie
ma na świecie żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, la nas ist-

nieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i
dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus,
przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my
jesteśmy. Lecz nie wszyscy mają « wiedzę ». Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe
sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego
« wiedzą », jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to
nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom?
I tak to właśnie « wiedza » twoja sprowadziłaby zgubę na
słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie
przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy
brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć
brata.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 23-24 (R.: por. 24b)
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Refren: Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną.
Przenikasz i znasz mnie, Panie, †
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. *
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz moje wszystkie drogi.
Refren.
Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, *
godne podziwu są Twoje dzieła.
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24

Refren.
Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce, *
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
I zobacz, czy idę drogą nieprawą, *
a prowadź mnie drogą odwieczną.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 J 4, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
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 zwrotu od
tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im
czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują,
jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość
okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym

tylko, 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; miarę dobrą, natłoczoną,
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. »
Oto słowo Pańskie.

PIĄTEK
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
1 Tm 1, 1-2. 12-14
Pozdrowienie i dziękczynienie Pawła za nawrócenie

Początek Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego, Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego
Pana.
Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego
wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę,
prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia,
ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad
miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a. 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a)

1
2
5

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, *
mówię do Pana: « Tyś jest Panem moim ».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Refren.

7

8

11

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Stałem się wszystkim dla wszystkich

1 Kor 9, 16-19. 22-27

Czytanie z Pierwszego listu świętego 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, by pozyskać słabych.
Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić

przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii,
by mieć w niej swój udział.
Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie,
wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby
zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja
przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w
niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie
został uznany za niezdatnego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

3

4

5

6

12

Ps 84 (83), 3-4. 5-6. 12 (R.: por. 2)

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 Ciebie wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *
którzy zachowują ufność w swym sercu.
Refren.
Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. *
On hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw *
żyjącym nienagannie.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 17ba

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

Łk 6, 39-42

 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 ».
Oto słowo Pańskie.

SOBOTA
ROK I
PIERWSZE CZYTANIE
Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników

1 Tm 1, 15-17

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem
miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w
Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.
A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu,
Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2)

1

2

3

4

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

5
6

7

Refren.
Któż jak nasz Pan Bóg, †
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego.
Refren.

ROK II
PIERWSZE CZYTANIE
Eucharystia misterium zjednoczenia

1 Kor 10, 14-22

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! Mówię jak
do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię:
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. Przypatrzcie się Izraelowi
według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy
spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych?
Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to,
co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu.
Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie
możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 17-18 (R.: 17a)

12

13

17

18

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.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
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 i złe drzewo. Dobra i zła budowa

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:

Łk 6, 43-49

« 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.
Czemu to wzywacie Mnie: “ Panie, Panie ”, a nie czynicie
tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy,
kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.
Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się
głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź,
potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.
Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do
człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu.
Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był
wielki ».
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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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)
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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 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.

