LEKCJONARZ MSZALNY
TOM VI

CZYTANIA W MSZACH
O ŚWIĘTYCH
Wydanie drugie poprawione

PALLOTTINUM
POZNAŃ 2004

PRYMAS POLSKI
Nr 4547/03/P.
DEKRET
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zezwalam na
przedruk pierwszego wydania księgi liturgicznej Lekcjonarz
mszalny, tom VI. Czytania w Mszach o Świętych, przyjętej przez
Konferencję Episkopatu Polski i zatwierdzonej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekretem z dnia
29 października 1976 r. (Prot. N. CD 1356/76).
W niniejszym przedruku został uwzględniony aktualny kalendarz liturgiczny wraz z poprawkami, dotyczącymi nowych
obchodów liturgicznych oraz rangi dat niektórych obchodów,
zatwierdzonymi w ostatnim czasie przez wymienioną Kongregację.
Wszelkie prawa przedruku w całości lub w części są zastrzeżone Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, dnia 12 grudnia 2003 roku.
† JÓZEF Kardynał GLEMP
L. S.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Prymas Polski

PRYMAS POLSKI
Nr 2335/76/P.
DEKRET
Mając na uwadze postanowienia świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu
Bożego z dnia 29 października 1976 roku (Prot. N. CD 1356/76), Konferencja
Episkopatu Polski zezwala na drukowanie księgi liturgicznej pt. Lekcjonarz
Mszalny, tom VI, Czytania w Mszach o Świętych – Wydawnictwu PALLOTTINUM
w Poznaniu-Warszawie.
Wszelkie prawa przedruku zastrzeżone są Konferencji Episkopatu Polski.
Warszawa, dnia 5 listopada 1976 roku.
† STEFAN Kard. WYSZYŃSKI
L. S.

Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski
Prymas Polski

SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS
ET CULTU DIVINO
Prot. N. CD 1356/76
POLONIÆ
Instante Eminentissimo Stephano card. Wyszyński, Archiepiscopo Gnesnensi-Varsaviensi, Primate Poloniæ, Coetus Episcoporum Polonie Praeside, litteris die 26 Octobris 1976 datis, vigore facultatum huic Sacræ Congregationi a
Summo Pontifice PAULO VI tributarum, interpretationem polonam Ordinis Lectionum pro Missæ Propriis Sanctorum, prout extat in exemplari huic Decreto adnexo, perlibenter probamus seu confirmamus.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex ædibus Sacræ Congregationis pro Cultu Divino, die 29 mensis Octobris
1976.
† IACOBUS R. Card. KNOX
Praetectus
L. S.

† ANTONIUS INNOCENTI
a Secretis

WSTĘP
Szósty tom Lekcjonarza mszalnego zawiera czytania w Mszach o
Świętych. Przy korzystaniu z tego tomu należy zachować następujące zasady:
1.
W uroczystości i święta czyta się perykopy własne lub przewidziane w formularzach wspólnych. Na uroczystości i święta przewidziane w
kalendarzu powszechnym zawsze są wyznaczone czytania własne.
2.
We wspomnienia Świętych zasadniczo czyta się perykopy z Lekcjonarza na dni powszednie (Tom I-V).
3.
Niekiedy na wspomnienia Świętych wyznaczone są czytania własne, odnoszące się do osoby Świętego albo do tajemnicy, którą się obchodzi. Takie lekcje własne należy odczytać zamiast czytań przewidzianych w
Lekcjonarzu na dni powszednie. Czytania własne są wyraźnie wskazane w
Lekcjonarzu. W innych wypadkach lekcje przewidziane na wspomnienia
Świętych czyta się t y l k o w t e d y , gdy przemawiają za tym w y j ą t k o w e racje, zwłaszcza natury duszpasterskiej.
4.
Niekiedy podane są czytania dostosowane, które oświetlają specjalną cechę życia duchowego albo działalność Świętego. Często wskazane są
odpowiednie czytania wspólne, aby ułatwić wybór. Wskazania te nie mają
charakteru obowiązującego. Zamiast czytania dostosowanego lub wskazanego można wybrać inną lekcję z czytań wspólnych dla tej grupy Świętych.
5.
Jeżeli przemawiają za tym szczególne powody, we wszystkich obchodach ku czci Świętych można wybrać czytania nie tylko z czytań
wspólnych wskazanych w danym dniu, lecz także spośród czytań wspólnych przeznaczonych dla innych grup Świętych.
6.
W kalendarzach poszczególnych kościołów stopień obchodów ku
czci Świętych zmienia się. Należy zatem pamiętać, że w uroczystości są
trzy czytania. Pierwsze jest ze Starego Testamentu (a w Okresie Wielkanocnym z Dziejów Apostolskich albo z Księgi Apokalipsy), a po nim następuje psalm responsoryjny. Drugie czytanie wybiera się z Nowego Testamentu. Następuje śpiew przed Ewangelią i Ewangelia.
7.
W części zawierającej czytania wspólne podano trzy serie czytań.
Tylko w uroczystości i w niedziele należy odczytać trzy czytania we wskazanej kolejności. W innych wypadkach wybiera się pierwsze czytanie albo
ze Starego Testamentu, albo z Nowego.

8.
W czytaniach wspólnych po pierwszym czytaniu wskazano psalm
responsoryjny, a przed Ewangelią odpowiedni śpiew. Można jednak wybrać inny psalm oraz inny śpiew z tej samej serii.

KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH

Niniejszy kalendarz zawiera obchody liturgiczne zawarte w:
– Calendarium Romanum generale wraz z notyfikacjami;
– Calendarium proprium pro Poloniae (Prot. 284/98/L) wraz z notyfikacjami;
– Calendarium proprium poszczególnych diecezji polskich wraz z
notyfikacjami wg stanu na dzień 18 listopada 2003 roku.

STYCZEŃ
1 Oktawa Narodzenia Pańskiego
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
Uroczystość
RODZICIELKI MARYI
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,
MATKI ODKUPICIELA,
głównej Patronki diecezji
Uroczystość
2 Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza
z Nazjanzu, biskupów i doktorów
Kościoła
Wsp. obowiązkowe
3 Najświętszego Imienia Jezus
Wsp. dowolne
4
5
Uroczystość
6 OBJAWIENIE PAŃSKIE
7 Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
Wsp. dowolne
8
9
10 W diecezji drohiczyńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W DROHICZYNIE
Święto
11
13 Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
15
16
17 Św. Antoniego, opata
Wsp. obowiązkowe
18 W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Reginy Protmann, dziewicy
Wsp. dowolne

19 Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Wsp. dowolne
W diecezji rzeszowskiej:
ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA,
BISKUPA, głównego patrona diecezji
Święto
W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej:
Św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa
Wsp. obowiązkowe
20 Św. Fabiana, papieża i męczennika
Św. Sebastiana, męczennika
21 Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy Wsp. obowiązkowe
22 Św. Wincentego, diakona i męczennika
Wsp. dowolne
Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
Wsp. dowolne
23 Błogosławionych Wincentego Lewoniuka
i Towarzyszy, męczenników z Pratulina
Wsp. dowolne
W diecezji siedleckiej:
Błogosławionych Wincentego Lewoniuka
i Towarzyszy, męczenników z PratulinaWsp. obowiązkowe
24 Św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła
Wsp. obowiązkowe
25 NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
Święto
26 Świętych biskupów Tymoteusza
i Tytusa
Wsp. obowiązkowe
27 Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
Wsp. obowiązkowe
28 Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera
i doktora Kościoła
Wsp. obowiązkowe
29 Św. Anieli Merici, dziewicy
Wsp. dowolne
Bł. Bolesławy Lament, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji białostockiej:
Bł. Bolesławy Lament, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
30
31 Św. Jana Bosko, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
Niedziela po 6 stycznia:
CHRZEST PAŃSKI
Święto

LUTY
1 W archidiecezji gnieźnieńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
PRYMASOWSKIEJ W GNIEŹNIE
Święto
2 OFIAROWANIE PAŃSKIE
Święto
3 Św. Błażeja, biskupa i męczennika
Św. Oskara, biskupa
4
5 Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Wsp. obowiązkowe
6 Świętych męczenników Pawła Miki
i Towarzyszy
Wsp. obowiązkowe
7
8 Św. Hieronima Emilianiego
Wsp. dowolne
Św. Józefiny Bakhity, dziewicy
Wsp. dowolne
9
10 Św. Scholastyki, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
11 Najśw. Maryi Panny z Lourdes
Wsp. dowolne
12
13
14 ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO,
BISKUPA, patronów Europy
Święto
15
16
17 Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu
Serwitów Najśw. Maryi Panny
Wsp. dowolne
18
19
20
21 Św. Piotra Damiana, biskupa
i doktora Kościoła
Wsp. dowolne

22 KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
Święto
23 Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Wsp. obowiązkowe
W diecezji toruńskiej:
Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
prezbitera i męczennika
Wsp. obowiązkowe
24 W diecezji toruńskiej:
Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Wsp. obowiązkowe
25
26
27
28

MARZEC
1
2
3
4 ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Święto
W metropolii białostockiej i diecezji
radomskiej:
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA,
Uroczystość
głównego patrona metropolii i diecezji
W archidiecezji krakowskiej:
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA,
patrona archidiecezji
Święto
5
6
7 Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty Wsp. obowiązkowe
8 Św. Jana Bożego, zakonnika
Wsp. dowolne
W diecezji pelplińskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W PELPLINIE
Święto
9 Św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
Wsp. dowolne
10
11
12 W diecezji polowej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W WARSZAWIE
Święto
13
14
15 W archidiecezji krakowskiej i warszawskiej
oraz w diecezji warszawsko-praskiej:
Św. Klemensa Marii Hofbauera,
prezbitera
Wsp. obowiązkowe

16
17 Św. Patryka, biskupa
18 Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
i doktora Kościoła
19 ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA
NAJŚW. MARYI PANNY
W archidiecezji łódzkiej i diecezji
włocławskiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP,
głównego patrona archidiecezji i diecezji
W diecezji kaliskiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP,
OPIEKUNA ZBAWICIELA,
głównego patrona diecezji
W diecezji legnickiej:
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP,
OPIEKUNA ZBAWICIELA,
patrona diecezji
20
21
22
23 Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa
24
25 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
26 W archidiecezji przemyskiej:
Św. Dobrego Łotra
27
28
29
30
31

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Uroczystość

Uroczystość

Uroczystość

Uroczystość

Wsp. dowolne
Uroczystość
Wsp. dowolne

KWIECIEŃ
1
2
3
4
5
6
7

Św. Franciszka z Pauli, pustelnika

Wsp. dowolne

Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła
Św. Wincentego Ferreriusza, prezbitera

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

Św. Jana Chrzciciela de la Salle,
prezbitera

Wsp. obowiązkowe

8
9
10
11
12
13 Św. Marcina I, papieża i męczennika
14
15
16
17
18
19
20
21 Św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła
22
23 ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA, głównego patrona
Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej,
gdańskiej i warmińskiej oraz diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej i elbląskiej

Wsp. dowolne

Wsp. dowolne

Uroczystość

24 Św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera
i męczennika
Wsp. dowolne
Św. Jerzego, męczennika
Wsp. dowolne
W archidiecezji białostockiej:
ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA,
głównego patrona archidiecezji
Uroczystość
W diecezji pelplińskiej:
Św. Jerzego, męczennika
Wsp. obowiązkowe
25 ŚW. MARKA EWANGELISTY
Święto
26
27
28 Św. Piotra Chanela, prezbitera i męczennika
Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort,
prezbitera
Wsp. dowolne
29 ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY
I DOKTORA KOŚCIOŁA, patronki Europy
Święto
30 Św. Piusa V, papieża
Wsp. dowolne
Niedziela w Oktawie Wielkanocy:
2 NIEDZIELA WIELKANOCNA,
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Uroczystość

MAJ
1 Św. Józefa, rzemieślnika
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej:
ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
Święto
2 Św. Atanazego, biskupa
i doktora Kościoła
Wsp. obowiązkowe
W Płocku:
ŚW. ZYGMUNTA, KRÓLA
I MĘCZENNIKA, głównego
patrona miasta Płocka
Uroczystość
3 NAJŚW. MARYI PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI,
głównej Patronki Polski
oraz archidiecezji częstochowskiej
Uroczystość
i przemyskiej
W diecezji polowej:
NMP KRÓLOWEJ POLSKI,
HETMANKI ŻOŁNIERZA
POLSKIEGO, głównej Patronki
diecezji polowej
Uroczystość
4 Św. Floriana, męczennika
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji katowickiej
i diecezji warszawsko-praskiej:
Św. Floriana, męczennika, patrona
archidiecezji i diecezji
Wsp. obowiązkowe
5 Bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
Bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbiteraWsp. obowiązkowe
W archidiecezji przemyskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W PRZEMYŚLU
Święto
6 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Święto
7 W diecezji kieleckiej:

NAJŚW. MARYI PANNY,
MATKI ŁASKI BOŻEJ
Święto
8 ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA
I MĘCZENNIKA, głównego patrona
Polski, archidiecezji krakowskiej,
lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej
oraz diecezji kieleckiej, płockiej,
sandomierskiej i tarnowskiej
Uroczystość
9
10
11
12 Świętych męczenników Nereusza i Achillesa Wsp. dowolne
Św. Pankracego, męczennika
Wsp. dowolne
W diecezji toruńskiej:
Bł. Juty z Bielczy, wdowy
Wsp. dowolne
13 Najśw. Maryi Panny Fatimskiej
Wsp. dowolne
14 ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Święto
15
16 ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA
I MĘCZENNIKA, patrona Polski,
archidiecezji warmińskiej
Święto
i diecezji łomżyńskiej
W metropolii warszawskiej:
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA,
patrona metropolii
Uroczystość
W diecezji gliwickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W GLIWICACH
Święto
17 W diecezji elbląskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W ELBLĄGU
Święto
W diecezji gliwickiej:
Św. Andrzeja Boboli, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
i męczennika

18 Św. Jana I, papieża i męczennika
Wsp. dowolne
19
Wsp. dowolne
20 Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
21 Świętych męczenników Krzysztofa
Magallanes, prezbitera, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
W metropolii górnośląskiej
i diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Jana Nepomucena, prezbitera
i męczennika
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji krakowskiej:
Św. Jana Nepomucena, prezbitera
i męczennika
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
22 Św. Rity z Cascia, zakonnicy
W archidiecezji katowickiej:
Świętych męczenników Krzysztofa
Magallanes, prezbitera, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
23
24 Najśw. Maryi Panny,
Wspomożycielki Wiernych
Wsp. obowiązkowe
25 Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera
i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
Św. Grzegorza VII, papieża
Wsp. dowolne
Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
26 Św. Filipa Nereusza, prezbitera
27 Św. Augustyna z Canterbury, biskupa
Wsp. dowolne
28
29 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji poznańskiej:
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy,
patronki archidiecezji
Wsp. obowiązkowe

30 Św. Jana Sarkandra, prezbitera
i męczennika
Wsp. dowolne
Św. Zdzisławy
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej:
Św. Jana Sarkandra, prezbitera
i męczennika
Wsp. obowiązkowe
W diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Jana Sarkandra, prezbitera
i męczennika, patrona diecezji
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W SZCZECINIE
Święto
W archidiecezji białostockiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W BIAŁYMSTOKU
Święto
31 NAWIEDZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
Święto
7 Niedziela Wielkanocna
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Uroczystość
Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA
Święto
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
oraz w diecezji drohiczyńskiej i ełckiej:
NAJŚW. MARYI PANNY, MATKI
KOŚCIOŁA, głównej Patronki
archidiecezji i diecezji
Uroczystość
2 sobota maja
W Warszawie:
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ŁASKAWEJ, głównej Patronki
miasta
Uroczystość
Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Uroczystość
Czwartek po Najświętszej Trójcy:
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Uroczystość

CZERWIEC
1 Św. Justyna, męczennika
Wsp. obowiązkowe
2 Świętych męczenników Marcelina
i Piotra
Wsp. dowolne
W diecezji legnickiej:
Matki Bożej Łaskawej
Wsp. obowiązkowe
W diecezji sandomierskiej:
Błogosławionych męczenników Sadoka
Wsp. obowiązkowe
i Towarzyszy
W diecezji rzeszowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W RZESZOWIE
Święto
3 Świętych męczenników Karola Lwangi
Wsp. obowiązkowe
i Towarzyszy
4
5 Św. Bonifacego, biskupa i męczennika Wsp. obowiązkowe
6 Św. Norberta, biskupa
Wsp. dowolne
W diecezji toruńskiej:
Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy
Wsp. dowolne
7
Wsp. obowiązkowe
8 Św. Jadwigi Królowej
9 Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
W archidiecezji warszawskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W WARSZAWIE
Święto
W archidiecezji lubelskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
METROPOLITALNEGO W LUBLINIE
Święto
10 Bł. Bogumiła, biskupa
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej
oraz w diecezji włocławskiej:
Bł. Bogumiła, biskupa,
patrona archidiecezji i diecezji
Wsp. obowiązkowe

11 Św. Barnaby, apostoła
W diecezji radomskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W RADOMIU
12 Błogosławionych męczenników
Antoniego Juliana Nowowiejskiego,
biskupa, i Towarzyszy
W archidiecezji gdańskiej:
Błogosławionych męczenników
Mariana Góreckiego, prezbitera,
i Towarzyszy
W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Błogosławionych męczenników
Jana Nepomucena Chrzana,
prezbitera, i Towarzyszy
W archidiecezji katowickiej:
Błogosławionych męczenników
Emila Szramka, Józefa Czempiela,
prezbiterów, i Towarzyszy
W diecezji płockiej:
Błogosławionych męczenników
Antoniego Juliana Nowowiejskiego,
Leona Wetmańskiego, biskupów,
i Towarzyszy
W diecezji tarnowskiej:
Błogosławionych męczenników
Romana Sitko, prezbitera,
i Towarzyszy
W diecezji toruńskiej:
Błogosławionych męczenników
Antoniego Juliana Nowowiejskiego,
biskupa, i Towarzyszy
W diecezji radomskiej:
Św. Barnaby, apostoła
13 Św. Antoniego z Padwy, prezbitera
i doktora Kościoła

Wsp. obowiązkowe

Święto

Wsp. dowolne

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

14 Bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
15 Bł. Jolanty, zakonnicy
W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Bł. Jolanty, zakonnicy, patronki
archidiecezji
Wsp. obowiązkowe
W diecezji kaliskiej:
Bł. Jolanty, Księżnej Kaliskiej,
zakonnicy
Wsp. obowiązkowe
16
17 Św. Brata Alberta Chmielowskiego,
zakonnika
Wsp. obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej:
ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO,
ZAKONNIKA,
głównego patrona diecezji
Uroczystość
18
19 Św. Romualda, opata
Wsp. dowolne
20 W diecezji opolskiej:
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Wsp. obowiązkowe
21 Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Wsp. obowiązkowe
W diecezji opolskiej:
Najśw. Maryi Panny Opolskiej
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
22 Św. Paulina z Noli, biskupa
Świętych męczenników Jana Fishera,
biskupa, i Tomasza More'a
Wsp. dowolne
23
24 NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA Uroczystość
25 W archidiecezji poznańskiej:
Najśw. Maryi Panny
Świętogórskiej z Gostynia
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Doroty z Mątowów
Wsp. obowiązkowe
W diecezji elbląskiej:

Bł. Doroty z Mątowów, patronki diecezji Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji gdańskiej:
Bł. Doroty z Mątowów
Wsp. dowolne
26 W diecezji pelplińskiej:
Św. Cyryla Aleksandryjskiego,
biskupa i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
W archidiecezji warszawskiej:
Bł. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera
Wsp. dowolne
27 Św. Cyryla Aleksandryjskiego,
biskupa i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
W diecezji toruńskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY,
głównej Patronki diecezji
Uroczystość
W diecezji pelplińskiej:
Najśw. Maryi Panny Nieust. Pomocy
Wsp. obowiązkowe
28 Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Wsp. obowiązkowe
29 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA
I PAWŁA
Uroczystość
W diecezji gliwickiej i legnickiej:
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA
I PAWŁA, głównych patronów diecezji
Uroczystość
30 Świętych Pierwszych Męczenników
Wsp. dowolne
św. Kościoła Rzymskiego
Piątek po drugiej niedzieli
po Zesłaniu Ducha Świętego:
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Uroczystość
Sobota po uroczystości N. Serca Pana Jezusa:
Niepokalanego Serca Najśw. M. Panny Wsp. obowiązkowe

LIPIEC
1 Św. Ottona, biskupa
Wsp. dowolne
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:
Św. Ottona, biskupa, patrona diecezji
Wsp. obowiązkowe
2 W diecezji siedleckiej:
Najśw. Maryi Panny Kodeńskiej
Wsp. obowiązkowe
W diecezji tarnowskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY TUCHOWSKIEJ
Święto
Święto
3 ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
4 Św. Elżbiety Portugalskiej
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
Święto
Wsp. dowolne
5 Św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera
Św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy
Wsp. dowolne
6 Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej,
dziewicy
Wsp. obowiązkowe
7
Wsp. obowiązkowe
8 Św. Jana z Dukli, prezbitera
W archidiecezji przemyskiej:
Św. Jana z Dukli, prezbitera,
patrona archidiecezji
Wsp. obowiązkowe
9 Świętych męczenników Augustyna
Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
10
11 ŚW. BENEDYKTA, OPATA, patrona Europy
Święto
12 Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika
Wsp. obowiązkowe
W diecezji łomżyńskiej:
ŚW. BRUNONA BONIFACEGO
Z KWERFURTU, BISKUPA
I MĘCZENNIKA,
Uroczystość
głównego patrona diecezji

13

14
15

W archidiecezji warmińskiej:
Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika,
patrona archidiecezji
Wsp. obowiązkowe
Świętych pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta
Wsp. obowiązkowe
W diecezji tarnowskiej:
Świętych pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta, patronów diecezji
Wsp. obowiązkowe
Św. Kamila de Lellis, prezbitera
Wsp. dowolne
Św. Henryka
Wsp. dowolne
Św. Bonawentury, biskupa
Wsp. obowiązkowe
i doktora Kościoła
Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Wsp. obowiązkowe

16
17
18 Bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera
W diecezji tarnowskiej:
Bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera
19
20 Bł. Czesława, prezbitera
W archidiecezji wrocławskiej
i diecezji opolskiej:
Bł. Czesława, prezbitera, patrona
archidiecezji i diecezji
21 Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera
i doktora Kościoła
Św. Apolinarego, biskupa i męczennika
22 Św. Marii Magdaleny
23 ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY,
patronki Europy
24 Św. Kingi, dziewicy
W diecezji tarnowskiej:
Św. Kingi, dziewicy, patronki diecezji
25 ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Święto
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Święto

26 Świętych Joachima i Anny,
rodziców Najśw. Maryi Panny
Wsp. obowiązkowe
W diecezji opolskiej:
ŚW. ANNY, MATKI NAJŚW. MARYI
PANNY, głównej patronki diecezji
Uroczystość
W diecezji gliwickiej:
Św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny,
Wsp. obowiązkowe
patronki diecezji
27 W diecezji opolskiej i gliwickiej:
Św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny Wsp. obowiązkowe
28 Św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera
Wsp. dowolne
29 Św. Marty
Wsp. obowiązkowe
30 Św. Piotra Chryzologa, biskupa
i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
31 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
Wsp. obowiązkowe

SIERPIEŃ
1 Św. Alfonsa Marii Liguoriego,
Wsp. obowiązkowe
biskupa i doktora Kościoła
2 Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa
Wsp. dowolne
Św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera
Wsp. dowolne
3
4 Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
5 Rocznica poświęcenia rzymskiej
Wsp. dowolne
Bazyliki Najśw. Maryi Panny
6 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Święto
7 Świętych męczenników Sykstusa II,
papieża, i Towarzyszy
Wsp. dowolne
Św. Kajetana, prezbitera
Wsp. dowolne
Bł. Edmunda Bojanowskiego
Wsp. dowolne
W archidiecezji poznańskiej i wrocławskiej:
Bł. Edmunda Bojanowskiego
Wsp. obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej:
Św. Dominika, prezbitera
Wsp. dowolne
8 Św. Dominika, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej:
ROCZNICA POŚWIECENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W SOSNOWCU
Święto
9 ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA,
DZIEWICY I MĘCZENNICY,
patronki Europy
Święto
10 ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
Święto
W diecezji pelplińskiej:
ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA
I MĘCZENNIKA,
głównego patrona diecezji
Uroczystość
11 Św. Klary, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji warmińskiej:
Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej
Wsp. obowiązkowe

12 Św. Joanny Franciszki de Chantal,
zakonnicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji gdańskiej:
Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i męczennika
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji warmińskiej:
Św. Klary, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
13 Świętych męczenników Poncjana, papieża,
i Hipolita, prezbitera
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ
Święto
14 Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
Wsp. obowiązkowe
prezbitera i męczennika
W diecezji bielsko-żywieckiej:
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA,
głównego patrona diecezji
Uroczystość
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
i elbląskiej:
Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i męczennika,
patrona diecezji
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji gdańskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W OLIWIE
Święto
15 WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI
Uroczystość
PANNY
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
WNIEBOWZIĘCIE NMP,
NAJŚW. MARYI PANNY Z ROKITNA,
głównej Patronki diecezji
Uroczystość
W diecezji warszawsko-praskiej:
WNIEBOWZIĘCIE NMP,
MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ,
głównej Patronki diecezji
Uroczystość

16 Św. Stefana Węgierskiego
W diecezji opolskiej:
Św. Rocha
17 Św. Jacka, prezbitera
W metropolii górnośląskiej:
ŚW. JACKA, PREZBITERA,
głównego patrona metropolii
W archidiecezji krakowskiej:
ŚW. JACKA, PREZBITERA,
patrona archidiecezji
18 W archidiecezji poznańskiej:
Bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy
19 Św. Jana Eudesa, prezbitera
W diecezji ełckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W EŁKU
20 Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
W diecezji pelplińskiej:
Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,
patrona diecezji
21 Św. Piusa X, papieża
22 Najśw. Maryi Panny, Królowej
23 Św. Róży z Limy, dziewicy
24 ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
25 Św. Ludwika
Św. Józefa Kalasantego, prezbitera
26 NAJŚW. MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ
W metropolii częstochowskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ,
głównej Patronki metropolii
27 Św. Moniki

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość

Święto
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne

Święto
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Święto
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Uroczystość

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

28 Św. Augustyna, biskupa i doktora
Kościoła
29 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
30
31

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

WRZESIEŃ
1 Bł. Bronisławy, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
W diecezji opolskiej:
Bł. Bronisławy, dziewicy,
patronki diecezji
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji warmińskiej:
Najśw. Maryi Panny, Królowej Pokoju Wsp. obowiązkowe
2 W archidiecezji warmińskiej:
Bł. Bronisławy, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
3 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
Wsp. obowiązkowe
4 Błogosławionych dziewic i męczennic
Marii Stelli i Towarzyszek
Wsp. dowolne
W diecezji łomżyńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W ŁOMŻY
Święto
5
6
7 Św. Melchiora Grodzieckiego,
prezbitera i męczennika
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej
i diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Melchiora Grodzieckiego,
prezbitera i męczennika
Wsp. obowiązkowe
8 NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
Święto
W diecezji tarnowskiej:
NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY,
głównej Patronki diecezji
Uroczystość
W archidiecezji warmińskiej:
NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY,
NAJŚW. MARYI PANNY
GIETRZWAŁDZKIEJ
Święto

9 Św. Piotra Klawera, prezbitera
Wsp. dowolne
Bł. Anieli Salawy, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji krakowskiej:
Bł. Anieli Salawy, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W GORZOWIE
Święto
10
11
12 Najśw. Imienia Maryi
Wsp. dowolne
W archidiecezji katowickiej:
NAJŚW. MARYI PANNY PIEKARSKIEJ,
Uroczystość
głównej Patronki archidiecezji
W diecezji gliwickiej:
NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej, Patronki diecezji
Wsp. obowiązkowe
13 Św. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Kościoła
Wsp. obowiązkowe
14 PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto
15 Najśw. Maryi Panny Bolesnej
Wsp. obowiązkowe
16 Świętych męczenników Korneliusza,
papieża, i Cypriana, biskupa
Wsp. obowiązkowe
17 Św. Roberta Bellarmina, biskupa
Wsp. dowolne
i doktora Kościoła
W archidiecezji warszawskiej:
Bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
biskupa
Wsp. obowiązkowe
18 ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA,
patrona Polski, archidiecezji
Święto
warszawskiej i diecezji płockiej
19 Św. Januarego, biskupa i męczennika
Wsp. dowolne
W diecezji legnickiej:
Świętych męczenników Andrzeja Kim
Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang
Wsp. dowolne
i Towarzyszy

20 Świętych męczenników Andrzeja Kim
Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang
Wsp. obowiązkowe
i Towarzyszy
W diecezji legnickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W LEGNICY
Święto
21 ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto
22 W diecezji siedleckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
Święto
W archidiecezji krakowskiej:
Bł. Bernardyny Jabłońskiej,
Wsp. obowiązkowe
zakonnicy
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
Bł. Bernardyny Jabłońskiej,
zakonnicy
Wsp. dowolne
23 Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
24 W diecezji bielsko-żywieckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
Święto
W diecezji kaliskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W KALISZU
Święto
25 Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji warmińskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
Święto
METROPOLITALNEJ WE FROMBORKU
26 Świętych męczenników Kosmy i Damiana
Wsp. dowolne
Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz
i Towarzyszy
Wsp. dowolne
W diecezji kieleckiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W KIELCACH
Święto
W diecezji siedleckiej:
Najśw. Maryi Panny Leśniańskiej
Wsp. obowiązkowe

27 Św. Wincentego à Paulo, prezbitera
Wsp. obowiązkowe
28 Św. Wacława, męczennika
Wsp. obowiązkowe
29 ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA,
GABRIELA I RAFAŁA
Święto
W diecezji warszawsko-praskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W WARSZAWIE-PRADZE
Święto
30 Św. Hieronima, prezbitera i doktora
Kościoła
Wsp. obowiązkowe

PAŹDZIERNIK
1 Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
dziewicy i doktora Kościoła
2 Świętych Aniołów Stróżów
3 W diecezji warszawsko-praskiej:
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA,
GABRIELA I RAFAŁA
4 Św. Franciszka z Asyżu
5 Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
W diecezji toruńskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W TORUNIU
W diecezji włocławskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ WE WŁOCŁAWKU
6 Św. Brunona, prezbitera
W diecezji włocławskiej:
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
7 Najśw. Maryi Panny Różańcowej
8
9 Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
W archidiecezji krakowskiej:
BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA
W diecezji kieleckiej i sandomierskiej:
Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa,
patrona diecezji
10 Świętych męczenników Dionizego,
biskupa, i Towarzyszy
Św. Jana Leonardiego, prezbitera
Bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy
W diecezji kaliskiej:
Bł. Angeli Truszkowskiej, dziewicy
11

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Święto
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

Święto

Święto
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Święto

Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

12 W archidiecezji poznańskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
Święto
METROPOLITALNEJ W POZNANIU
13 Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera Wsp. obowiązkowe
W diecezji łowickiej:
BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO,
PREZBITERA, głównego patrona diecezji Uroczystość
Wsp. dowolne
14 Św. Kaliksta I, papieża i męczennika
Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Bł. Radzima Gaudentego, biskupa
Wsp. obowiązkowe
W diecezji łowickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W ŁOWICZU
Święto
W archidiecezji łódzkiej:
Św. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
15 Św. Teresy od Jezusa, dziewicy
i doktora Kościoła
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji łódzkiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
ARCHIKATEDRALNEJ W ŁODZI
Święto
16 Św. Jadwigi Śląskiej
Wsp. obowiązkowe
W metropolii wrocławskiej i górnośląskiej:
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ,
głównej patronki Śląska
i archidiecezji wrocławskiej
Uroczystość
17 Św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika
Wsp. obowiązkowe
18 ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
Święto
19 Świętych męczenników Jana de Brebeuf,
Izaaka Jogues’a, prezbiterów,
oraz Towarzyszy
Wsp. dowolne
Św. Pawła od Krzyża, prezbitera
Wsp. dowolne
20 Św. Jana Kantego, prezbitera
Wsp. obowiązkowe

21
22

23
24
25

W archidiecezji krakowskiej:
ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA,
Uroczystość
głównego patrona archidiecezji
W archidiecezji lubelskiej
i diecezji bielsko-żywieckiej:
Św. Jana Kantego, prezbitera,
patrona archidiecezji i diecezji
Wsp. obowiązkowe
Bł. Jakuba Strzemię, biskupa
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji gnieźnieńskiej:
Przeniesienie relikwii św. Wojciecha
Wsp. obowiązkowe
W diecezji sandomierskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
Święto
KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU
W diecezji tarnowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W TARNOWIE
Święto
Św. Jana Kapistrana, prezbitera
Wsp. dowolne
Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
Wsp. dowolne
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W KOSZALINIE
Święto

26
27
28 ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA
I JUDY TADEUSZA
W diecezji siedleckiej:
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA
I JUDY TADEUSZA,
głównych patronów diecezji
29 W archidiecezji częstochowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W CZĘSTOCHOWIE
30 W archidiecezji katowickiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
METROPOLITALNEGO W KATOWICACH

Święto

Uroczystość

Święto

Święto

31
Ostatnia niedziela października:
W kościołach dedykowanych,
których data dedykacji jest nieznana:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA
WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Uroczystość

LISTOPAD
1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
3 Św. Marcina de Porres, zakonnika
4 Św. Karola Boromeusza, biskupa
5
6
7
8 W diecezji płockiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W PŁOCKU
9 ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
LATERAŃSKIEJ
10 Św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
W diecezji łowickiej:
Św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła
Św. Marcina z Tours, biskupa
11 Św. Marcina z Tours, biskupa
W diecezji łowickiej:
ŚW. WIKTORII, DZIEWICY
I MĘCZENNICY,
głównej patronki diecezji
12 Św. Jozafata, biskupa i męczennika
W diecezji siedleckiej:
Św. Jozafata, biskupa i męczennika,
patrona diecezji
13 Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski

Uroczystość

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

Święto
Święto
Wsp. obowiązkowe

Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe

Uroczystość
Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

Wsp. obowiązkowe

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH
MĘCZENNIKÓW POLSKI, patronów diecezji

Święto

14
15 Św. Alberta Wielkiego,
biskupa i doktora Kościoła
Wsp. dowolne
16 Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik
świętych apostołów Piotra i Pawła
Wsp. dowolne
Św. Małgorzaty Szkockiej
Wsp. dowolne
Św. Gertrudy, dziewicy
Wsp. dowolne
W archidiecezji białostockiej:
NAJŚW. MARYI PANNY
OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA,
głównej Patronki archidiecezji
Uroczystość
W archidiecezji warmińskiej oraz w diecezji
drohiczyńskiej, ełckiej i łomżyńskiej:
NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ,
MATKI MIŁOSIERDZIA
Święto
W diecezji warszawsko-praskiej:
Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia
Wsp. obowiązkowe
W archidiecezji warszawskiej:
Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia
Wsp. dowolne
W archidiecezji wrocławskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
METROPOLITALNEGO WE WROCŁAWIU
Święto
W diecezji opolskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W OPOLU
Święto
17 Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Wsp. obowiązkowe
18 Bł. Karoliny Kózkówny,
Wsp. obowiązkowe
dziewicy i męczennicy

19
20

21
22
23
24
25

W diecezji rzeszowskiej:
Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy
Wsp. obowiązkowe
i męczennicy, patronki diecezji
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W ZAMOŚCIU
Święto
Bł. Salomei, zakonnicy
Wsp. obowiązkowe
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera Wsp. obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej:
Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera,
patrona diecezji
Wsp. obowiązkowe
Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
Wsp. obowiązkowe
Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Wsp. obowiązkowe
Św. Klemensa I, papieża i męczennika
Wsp. dowolne
Św. Kolumbana, opata
Wsp. dowolne
Świętych męczenników Andrzeja
Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy Wsp. obowiązkowe
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
dziewicy i męczennicy
Wsp. dowolne
Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego
Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy Wsp. dowolne

26
27
28
29
30 ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
W archidiecezji warmińskiej:
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA,
głównego patrona archidiecezji
Ostatnia niedziela zwykła:
JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Święto

Uroczystość

Uroczystość

GRUDZIEŃ
1
2 Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
W archidiecezji łódzkiej:
Bł. Rafała Chylińskiego, prezbitera
3 Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
4 Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera
i doktora Kościoła
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
W archidiecezji katowickiej:
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy,
patronki archidiecezji
W diecezji gliwickiej i sosnowieckiej:
Św. Barbary, dziewicy i męczennicy
5
6 Św. Mikołaja, biskupa
7 Św. Ambrożego, biskupa i doktora
Kościoła
8 NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚW. MARYI PANNY
9 Św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
10
11 Św. Damazego I, papieża
12 Najśw. Maryi Panny z Guadalupe
13 Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
14 Św. Jana od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła
15
16
17
18

Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Uroczystość
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne
Wsp. obowiązkowe
Wsp. obowiązkowe

19
20
21 Św. Piotra Kanizjusza, prezbitera
i doktora Kościoła
22
23
24
25 NARODZENIE PAŃSKIE
26 ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
27 ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
28 ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
29 Św. Tomasza Becketa, biskupa
i męczennika
30
31 Św. Sylwestra I, papieża
Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego,
a jeżeli w danym roku nie ma takiej
niedzieli, dnia 30 grudnia:
ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Wsp. dowolne

Uroczystość
Święto
Święto
Święto
Wsp. dowolne
Wsp. dowolne

Święto

OKRESOWE DNI MODLITW BŁAGALNYCH
1. W trzecim tygodniu Adwentu: KWARTALNE DNI MODLITW O ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE RODZIN.
2. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu: KWARTALNE DNI MODLITW O DUCHA POKUTY.
3. W czwartym tygodniu Okresu Wielkanocnego: KWARTALNE DNI MODLITW O POWOŁANIA DO SŁUŻBY
W KOŚCIELE.
4. W trzecim tygodniu września: KWARTALNE DNI MODLITW ZA DZIECI, MŁODZIEŻ I WYCHOWAWCÓW.

5. Od szóstej Niedzieli Wielkanocnej do środy szóstego tygodnia Okresu Wielkanocnego: DNI MODLITW O URODZAJE.
PRZYWILEJE LITURGICZNE
1. W święto patronalne Apostolstwa Chorych, dnia 6 lipca,
można odprawić Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie Uzdrowieniu Chorych.
2. W ostatnią niedzielę sierpnia można odprawić jedną okolicznościową Mszę dziękczynną za zbiory.
3. W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości,
można odprawić jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi
Pannie w Adwencie.

CZYTANIA WŁASNE
O ŚWIĘTYCH

Wykaz czytań, które bardziej się nadają na Msze o świętych papieżach, misjonarzach, zakonnikach, wychowawcach, tych, którzy
pełnili dzieła miłosierdzia, wdowach i małżonkach, znajduje się w
Zestawieniu na s. 705.

W.P. – Okres Wielkiego Postu
O.W. – Okres Wielkanocny

STYCZEŃ
2 stycznia

ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO
I GRZEGORZA Z NAZJANZU,
BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 577, nr 115.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.
Najświętszego Imienia Jezus

3 stycznia
NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS
Wspomnienie dowolne
DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
KRÓTSZE
Jezus Chrystus wzorem pokory

Flp 2, 1-11
Flp 2, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc
przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś

serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że
będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz
w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy,
ale też i drugich.
Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie.
Koniec krótszej perykopy.

On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest Panem,
ku chwale Boga Ojca.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

4

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

5

6

7

8

9

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 1, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nadano mu imię Jezus

Łk 2, 21-24

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: « Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu ». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego.

Oto słowo Pańskie.

7 stycznia

ŚW. ROJMUNDA Z PENYAFORT, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg przekazał nam posługę jednania

2 Kor 5, 14-20

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

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo
jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W
imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)

1

2

3

4

8

9

13

14

17

18

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
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.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

EWANGELIA, s. 700, nr 222.

10 stycznia
W diecezji drohiczyńskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W DROHICZYNIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

13 stycznia

ŚW. HILAREGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Kto uznaje Syna, ten ma i Ojca

wspólne

1 J 2, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu
antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego
ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na
jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy
jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście

nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka
z prawdy nie pochodzi.
Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus
jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie
uznaje Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i
Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą
tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

1

2

3

4

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

EWANGELIA, s. 610, nr 146.

17 stycznia

ŚW. ANTONIEGO, OPATA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 664, nr 190.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeżeli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj, co posiadasz

Mt 19, 16-21

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Zbliżył się do Jezusa pewien człowiek 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 ».
Oto słowo Pańskie.

18 stycznia
W archidiecezji warmińskiej:

BŁ. REGINY PROTMANN, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

19 stycznia

ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji rzeszowskiej: Głównego Patrona prowincji – Święto
W archidiecezji krakowskiej i przemyskiej:

Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Iz 61, l-3a.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał
mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty
dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń
chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)

2

3

4

5

21

22

25

27

Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».
Refren.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: « Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ».
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
Przeznaczyłem was na to,

J 15, 9-17

abyście szli i przynosili owoc

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.

20 stycznia

ŚW. FABIANA, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne

Czytania
wspólne
o męczennikach, s. 522.
Albo czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 583, nr 120.
EWANGELIA, s. 593, nr 132.

Również 20 stycznia

ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 544, nr 86.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

21 stycznia

ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 656, nr 184.
EWANGELIA, s. 682, nr 205.

wspólne

22 stycznia

ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 548, nr 89.

Również 22 stycznia

ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 645, nr 175.
EWANGELIA, s. 590, nr 128.

23 stycznia
BŁ. WINCENTEGO LEWONIUKA I TOWARZYSZY,
MĘCZENNIKÓW
W diecezji siedleckiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.

wspólne

EWANGELIA, s. 552, nr 95.

24 stycznia

ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 605, nr 142.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

25 stycznia

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

Dz 22, 3-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Paweł powiedział do ludu:
« Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie
służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i
wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może po-

świadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich
otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z
zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia
do Jerozolimy dla wymierzenia kary.
W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około
południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na
ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: “ Szawle,
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? ”
Odpowiedziałem: “ Kto jesteś, Panie ”.
Rzekł do mnie: “ Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty
prześladujesz ”.
Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do
mnie mówił, nie słyszeli.
Powiedziałem więc: “ Co mam czynić, Panie? ”
A Pan powiedział do mnie: “ Wstań, idź do Damaszku,
tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić ”.
Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: “ Szawle,
bracie, przejrzyj! ” W tejże chwili spojrzałem na niego.
On zaś powiedział: “ Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś
poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos
usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o
tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz?
Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego
imienia! ” »
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Nawrócenie św. Pawła w Damaszku

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Dz 9, 1-22

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania
uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.
Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał
głos, który mówił: « Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? »
Powiedział: « Kto jesteś, Panie? »
A On: « Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i
wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić ».
Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze
zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.
Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie
widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.
W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: « Ananiaszu! »
A on odrzekł: « Jestem, Panie! »
A Pan do niego: « Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu
Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli ». (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na
nim ręce, aby przejrzał).
Odpowiedział Ananiasz: « Panie, słyszałem z wielu stron,
jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj
wszystkich, którzy wzywają Twego imienia.
Odpowiedział mu Pan: « Idź, bo wybrałem sobie tego
człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i
królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie
musiał wycierpieć dla mego imienia ».
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na
nim ręce i powiedział: « Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przej-

rzał i został napełniony Duchem Świętym ». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został
ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.
Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął
głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.
Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: « Czy to
nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców
tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić
do arcykapłana? » A Szaweł występował coraz odważniej,
dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie
wśród Żydów mieszkających w Damaszku.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

1

2

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

Mk 16, 15-18

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i
powiedział do nich:

« Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie ».

26 stycznia

ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA
Wspomnienie obowiązkowe
Pierwsze czytanie tego wspomnienia jest własne.
Albo
o pasterzach

Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Żywa wiara Tymoteusza

2 Tm 1, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla
głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój
od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie
w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć,
pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała
pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien

jestem, że mieszka i w tobie.
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na
nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i
miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w
trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według
mocy Boga.
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Tytus synem Pawła w wierze

Tt 1, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do
szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy
wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego,
jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, a we
właściwym czasie objawił swe słowo przez nauczanie powierzone mi z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa,
dziecka mego prawdziwego we wspólnej nam wierze. Łaska i
pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś należycie załatwił zaległe sprawy i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, jak ci poleciłem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3. 7-8a i 10 (R.: por. 3)

1

2

Refren: Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *

3

7

8
10

każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę *
wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.
Refren.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, †
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. *
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. †
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

EWANGELIA, s. 590, nr 128.

27 stycznia

BŁ. JERZEGO MATULEWICZA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 568, nr 108.
EWANGELIA, s. 585, nr 121.

28 stycznia

ŚW. TOMASZA Z AKWINU,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

Albo
o pasterzach

wspólne

Czytania

, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 596, nr 134.
EWANGELIA, s. 613, nr 149.

29 stycznia

BŁ. BOLESŁAWY LAMENT, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji białostockiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

Również 29 stycznia

ŚW. ANIELI MERICI, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 674, nr 197.
EWANGELIA, s. 693, nr 215.

31 stycznia

ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 683, nr 207.

LUTY
1 lutego
W archidiecezji gnieźnieńskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI PRYMASOWSKIEJ W GNIEŹNIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

2 lutego

OFIAROWANIE PAŃSKIE
Święto
Gdy to święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią jest tylko
jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

Ml 3, 1-4

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza.
To mówi Pan Bóg:
« Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę
przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan,
którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.
Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa
dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem
On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc,
jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów
Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara

Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

7

8

9

10

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

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

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus upodobnił się do braci

Hbr 2, 14-18

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby
przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe
życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo
Abrahamowe.
Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do
braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem
sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 2, 32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Łk 2, 22-40

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: « Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu ». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i
mówił:
« Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela ».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówio-

no.
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu ».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już
osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o
Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA KRÓTSZA

Łk 2, 22-32

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: « Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu ». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to
człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy

Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i
mówił:
« Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela ».
Oto słowo Pańskie.

3 lutego

ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 535, nr 79.
EWANGELIA, s. 588, nr 126.

Również 3 lutego

ŚW. OSKARA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 559, nr 100.

EWANGELIA, s. 588, nr 125.

5 lutego

ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 656, nr 184.
EWANGELIA, s. 550, nr 92.

6 lutego

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE
Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus

wspólne

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie
moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie

i samego siebie wydał za mnie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

1
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6

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 28, 19a. 20b

EWANGELIA
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Mt 28, 16-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: « Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ».
Oto słowo Pańskie.

8 lutego

ŚW. HIERONIMA EMILIANIEGO
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych wychowawcach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 636, nr 168.
EWANGELIA, s. 694, nr 217.

Również 8 lutego

ŚW. JÓZEFINY BAKHITA, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

10 lutego

ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

11 lutego

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES
Wspomnienie dowolne
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE
Skieruję do niej narody jak strumień wezbrany

wspólne

Iz 66, 10. 12-14c

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.

Tak 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
Jdt 13, 18bcde. 19 i 20a (R.: por. 15, 9d)

18

19

20

Refren: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.
Refren.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.
Refren.

EWANGELIA, s. 515, nr 61.

14 lutego

ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA,
I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Apostołowie zwracają się do pogan

Dz 13, 46-49

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: « Należało głosić
słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami
uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: “ Ustanowiłem Cię
światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce
ziemi ” ».
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo
Pańskie rozszerzało się po całym kraju.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

1

2

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan mnie posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIA
Rozesłanie uczniów

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Łk 10, 1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych
siedemdziesięciu dwóch 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 ”. »
Oto słowo Pańskie.

17 lutego

ŚWIĘTYCH SIEDMIU ZAŁOŻYCIELI
ZAKONU SERWITÓW NMP
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 655, nr 183.
EWANGELIA, s. 685, nr 209.

21 lutego

ŚW. PIOTRA DAMIANA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 609, nr 145.
EWANGELIA, s. 701, nr 224.

22 lutego

KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

1 P 5, 1-4

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy,
a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej
chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest
przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli,
jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe
przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz,
otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
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.
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 życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwała Tobie, Królu wieków.
Ty jesteś Piotr — Opoka
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Mt 16, 13-19

 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 ».
Oto słowo Pańskie.

23 lutego

ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
List do biskupa Smyrny

Ap 2, 8-11

Czytania z Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, słyszałem Pana, który mówił do mnie: « Aniołowi
Kościoła w Smyrnie napisz: “ To mówi Pierwszy i Ostatni,
który był martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty
jesteś bogaty, i znam obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali
poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź
wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)
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Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *

8

16

17

Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Refren.

EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Również 23 lutego
W diecezji toruńskiej:

BŁ. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101, albo s. 579, nr 117.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

24 lutego
W diecezji toruńskiej:

ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

wspólne

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 23 lutego.

MARZEC
4 marca

ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Święto
W metropolii w Białymstoku i diecezji radomskiej:

Głównego Patrona metropolii i diecezji – Uroczystość
W archidiecezji krakowskiej: Patrona archidiecezji – Święto

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Szukanie prawdziwej mądrości

Syr 51, 13-20

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona,
serce me w niej się rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą
drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko
trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie
rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej, a Temu, który dał mi mądrość, chcę
oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn,
zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę
opuszczony.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
2
5

7

8

11

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

DRUGIE CZYTANIE
Nieustanne dążenie do doskonałości

Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za
śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego: zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału

w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego
śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale
to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając
siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwała Tobie, Królu wieków
Ja was wybrałem ze świata,
abyście szli i owoc przynosili i aby trwał wasz owoc.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
(W.P.): Chwała Tobie, Królu wieków
EWANGELIA
Największy dowód miłości

J 15, 9-17

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przy-

kazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.

7 marca

ŚWIETYCH MĘCZENNIC PERPETUY I FELICYTY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

8 marca

ŚW. JANA BOŻEGO, ZAKONNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych (zakonnikach lub o tych, którzy pełnili
dzieła miłosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 690, nr 213 (wersja krótsza).

Również 8 marca
W diecezji pelplińskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W PELPLINIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

9 marca

ŚW. FRANCISZKI RZYMSKIEJ, ZAKONNICY
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 640, nr 171.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

12 marca
W diecezji polowej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W WARSZAWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

15 marca
W archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej
oraz w diecezji warszawsko-praskiej:

ŚW. KLEMENSA MARII HOFBAUERA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 575, nr 114.
EWANGELIA, s. 592, nr 131.

17 marca

ŚW. PATRYKA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 674, nr 197.
EWANGELIA, s. 589, nr 127.

18 marca

ŚW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 677, nr 200.
EWANGELIA, s. 701, nr 224.

19 marca

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
Uroczystość
W archidiecezji łódzkiej i diecezji włocławskiej:

Głównego Patrona archidiecezji i diecezji – Uroczystość
W diecezji kaliskiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP,

Opiekuna Zbawiciela: Głównego Patrona diecezji – Uroczystość
W diecezji legnickiej: Św. Józefa, Oblubieńca NMP,

Opiekuna Zbawiciela: Patrona diecezji – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Mesjasz będzie potomkiem Dawida

2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.
Pan skierował do Natana następujące słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom
imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja
będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki ».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 37a)

2

3

4

5

27

29

Refren: Jego potomstwo będzie trwało wiecznie.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».
Refren.
« On będzie wołał do Mnie: “ Tyś jest Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wbrew nadziei uwierzył nadziei

Rz 4, 13. 16-18. 22

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica
dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem
świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.
I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby
w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie,

ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas
wszystkich, jak jest napisane: « Uczyniłem cię ojcem wielu
narodów » przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do
istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem
wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: « takie
będzie twoje potomstwo ».
Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Ps 84 (83), 5

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
będą Ciebie wychwalali na wieki.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Józef poznaje tajemnicę Wcielenia

Mt 1, 16. 18-21. 24a

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i
nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją
potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ».

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański.
Oto słowo Pańskie.
albo:
EWANGELIA
Maryja i Józef znajdują Jezusa w świątyni

Łk 2, 41-51a

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: « Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z
bólem serca szukaliśmy Ciebie ».
Lecz On im odpowiedział: « Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca? » Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
Oto słowo Pańskie.

23 marca

ŚW. TYBURCJUSZA Z MONGROVEJO, BISKUPA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 581, nr 118.
EWANGELIA, s. 585, nr 121.

25 marca

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Panna pocznie i porodzi Syna

Iz 7, 10-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: « Proś dla siebie
o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy
to wysoko w górze ».
Lecz Achaz odpowiedział: « Nie będę prosił i nie będę
wystawiał Pana na próbę ».
Wtedy rzekł Izajasz: « Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się
także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

7

8

9
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Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy:
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, o Panie.
Refren.
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Hbr 10, 4-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała
grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi:
« Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: “ Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże ” ».
Wyżej powiedział: « ofiar, darów, całopaleń i ofiar za
grzech nie chciałeś, i nie podobały się Tobie », choć składa
się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: « Oto idę,
abym spełniał wolę Twoją ». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1, 14ab

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
(O.W.): Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy jego chwałę.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
(O.W.): Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi

się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej
anioł ».
Oto słowo Pańskie.

26 marca
W diecezji przemyskiej:

ŚW. DOBREGO ŁOTRA
Wspomnienie dowolne
Ewangelia tego wspomnienia jest własna.
PIERWSZE CZYTANIE Lb 21, 4b-9 i psalm responsoryjny, jak w
święto Podwyższenia Krzyża Świętego, s. 321.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

Łk 23, 33. 39-43

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy żołnierze przyszli na miejsce, zwane « Czaszką »,
ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał
Mu: « Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i
nas ».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: « Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On

nic złego nie uczynił ».
I dodał: « Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
swego królestwa ».
Jezus mu odpowiedział: « Zaprawdę powiadam ci: dziś ze
Mną będziesz w raju ».
Oto słowo Pańskie.

KWIECIEŃ
2 kwietnia

ŚW. FRANCISZKA Z PAULI, PUSTELNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 699, nr 221.

4 kwietnia

ŚW. IZYDORA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wspólne o doktorach kościoła
, s. 599.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 615, nr 151.

5 kwietnia

ŚW. WINCENTEGO FERRERIUSZA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne o misjonarzach lub o świętych zakonnikach, jak
podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 582, nr 119.
EWANGELIA, s. 700, nr 222.

7 kwietnia

ŚW. JANA CHRZCICIELA DE LA SALLE, PREZBITERA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wspólne o świętych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 581, nr 118.
EWANGELIA, s. 683, nr 207.

13 kwietnia

ŚW. MARCINA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o męczennikach
, s. 530.
Albo czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 540, nr 83.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

21 kwietnia

ŚW. ANZELMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wspólne o doktorach kościoła
, s. 599.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 662, nr 189.
EWANGELIA, s. 611, nr 147.

23 kwietnia

ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Głównego Patrona Polski – Uroczystość
W archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej i warmińskiej
oraz w diecezjach koszalińsko-kołobrzeskiej i elbląskiej:

Głównego Patrona archidiecezji i diecezji – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Apostołowie świadkami Jezusa

Dz 1, 3-8

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że
żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.
Mówił: « Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym ».

Zapytywali Go zebrani: « Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? » Odpowiedział im: « Nie wasza
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i
w Samarii, i aż po krańce ziemi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
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6

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
lub: Alleluja.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Flp 1, 20c-30

Moim życiem jest Chrystus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez
życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a
umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z
Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele to
bardziej dla was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę,
i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu
i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przez
mnie, przez moją ponowną obecność u was.
Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w
Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was
zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to
dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego
cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

J 12, 24-26

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w
ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze,
przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go
mój Ojciec ».
Oto słowo Pańskie.
W Mszach wotywnych o św. Wojciechu można wybierać czytania z
czytań wspólnych o męczennikach, s. 522, i o pasterzach, s. 554.

24 kwietnia

ŚW. FIDELISA Z SIGMARINGEN,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o męczennikach
, s. 530.
Albo Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 116.
EWANGELIA, s. 703, nr 226.

Również 24 kwietnia

ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
W archidiecezji białostockiej:

Głównego Patrona archidiecezji – Uroczystość
W diecezji pelplińskiej: Wspomnienie obowiązkowe

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Zwycięzca odziedziczy życie wieczne

Ap 21. 5-7

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Rzekł Siedzący na tronie: « Oto czynię wszystko nowe ». I
mówi: « Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe ».
I rzekł mi: « Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla
Mnie będzie synem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
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4

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *

5

6

jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chlubimy się z ucisków

Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy
pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

Łk 9, 23-26

Kto straci swoje życie dla Chrystusa, zachowa je

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus 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.
Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a
siebie zatraci lub szkodę poniesie?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn
Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej
chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów ».
Oto słowo Pańskie.

25 kwietnia

ŚW. MARKA, EWANGELISTY
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Marka, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach w
okresie wielkanocnym
, s. 520.
PIERWSZE CZYTANIE
Marek, uczeń Piotra Apostoła

1 P 5, 5b-14

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę
daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was
wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze prze-

rzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak
lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze
przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który
was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy
trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i
ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy
Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka
jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie.
Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami
wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym
pocałunkiem miłości.
Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17 (R.: por. 2a)
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Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
lub: Alleluja.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie doń podobny?
Refren.
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *

17

i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 Kor 1, 23-24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest mocą i mądrością Bożą.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Mk 16, 15-20

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i
powiedział do nich: « Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie ».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Oto słowo Pańskie.

28 kwietnia

ŚW. PIOTRA CHANELA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o męczennikach
, s. 530.
Albo czytania wspólne o misjonarzach, jak podano w Zestawieniu na
s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 569, nr 109.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

Również 28 kwietnia

ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE MONTFORT,
PREZBITERA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 567, nr 107.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

29 kwietnia

ŚW. KATARZYNY ZE SIENY,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY

Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu

1 J 1, 5 - 2, 2

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Najmilsi:

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej
ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy
zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak
On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi
współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas
z wszelkiego grzechu.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze
grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i
oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca,
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
Refren.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
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nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Refren.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11, 25

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

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.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie ».
Oto słowo Pańskie.

30 kwietnia

ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 570, nr 110.
EWANGELIA, s. 593, nr 132.

MAJ
1 maja

ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji katowickiej: Święto

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 1, 26 — 2, 3
Czyńcie ziemię sobie poddaną
(w Mszach wotywnych poza Okresem Wielkanocnym)

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Bóg rzekł: « Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim
płazem! »
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: « Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją
sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem ».
I rzekł Bóg: « Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą
ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w
sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego
zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i
dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona ».
I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty.
W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz
wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu
szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia

siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczywał po całej swej pracy, którą wykonał
stwarzając.
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Pracować z intencją uwielbienia Boga

Kol 3, 14-15. 17. 23-24

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
Nade 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.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu
przez Niego.
Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a
nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo
wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 90(89), 1-2. 3-4. 12-13. 14-16. (R.: por. 17c)

1

2

3

Refren: Pracę rąk naszych wspieraj, Panie Boże.
Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodziły się góry, †
nim powstał świat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.
Refren.
Obracasz w proch człowieka *

4

12

13

14

16

i mówisz: « Wracajcie, synowie ludzcy ».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.
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.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 68 (67), 20

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony,
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus jest synem cieśli

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.

2 maja

ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
Albo czytania wspólne o doktorach kościoła
, s. 599.
PIERWSZE CZYTANIE
Zwycięstwem, które zwyciężyło świat,
jest nasza wiara

1 J 5, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się
narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość
względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat,
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza
wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym?
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

3

4

5

6

30

31

Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
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.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
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
Gdy was prześladować będą w tym mieście,
uciekajcie do innego

Mt 10, 22-25a

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich apostołów:
« 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.
Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa
jak pan jego ».
Oto słowo Pańskie.

Również 2 maja
W Płocku:

ŚW. ZYGMUNTA, KRÓLA I MĘCZENNIKA
Głównego Patrona miasta Płocka
Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

Ap 12, 10-12a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i
władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został
strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu
swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)

2

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

3

4

5

7

8

gdy ludzie przeciw nam powstali.
Wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3, 14-17
Nie obawiajcie się gróźb i nie dawajcie się zaniepokoić

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości,
błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie
dajcie się zaniepokoić.
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od
was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam
oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża,
cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi plon obfity

J 15, 1-8

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się
ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami ».
Oto słowo Pańskie.

3 maja

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI

Głównej Patronki Polski – Uroczystość
W archidiecezji częstochowskiej i przemyskiej:

Głównej Patronki archidiecezji – Uroczystość
W diecezji polowej: NMP Królowej Polski, Hetmanki Żołnierza

Polskiego: Głównej Patronki diecezji polowej – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Wielki znak ukazał się na niebie

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się
ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem
diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i
rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła
syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą
żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza
Jego Pomazańca »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d)

18

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.

19

20

Refren.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna

Kol 1, 12-16

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
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.
On 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, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności,
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 19, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział do ucznia: « Oto Matka twoja »,
i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn
Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
W mszach wotywnych o Najśw. Maryi Pannie Królowej Polski można wybierać czytania z czytań wspólnych o Najśw. Maryi Pannie, s.
483.

4 maja

ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji katowickiej i diecezji warszawsko-praskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Trudzić się po żołniersku

2 Tm 2, 1-13

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Ty, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w
Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Weź udział w
trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty około
zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wie-

niec tylko wtedy, jeżeli walczył przepisowo. Rolnik pracujący
w znoju pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozważaj, co
mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę
niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na
wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka ta zasługuje na wiarę:
Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć
będziemy. Jeżeli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też
królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On
nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, Ón wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 18(17), 7. 13-14. 17-18 (R.: por. 1)

7

13

14

17

18

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.
lub: Alleluja.
Wzywam Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga.
I głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do Jego uszu.
Refren.
Od blasku Jego obecności *
rozpaliły się węgle ogniste.
Pan z nieba odezwał się grzmotem, *
zabrzmiał głos Najwyższego.
Refren.
Wyciągnął rękę z wysoka i mnie chwycił, *
wydobył mnie z toni ogromnej.
Od przemożnego nieprzyjaciela mnie wybawił, *
od mocniejszych ode mnie, którzy mnie nienawidzą.

Refren.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany próbie,
otrzyma wieniec życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Mt 10, 28-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
« 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 wszystkie włosy na głowie 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.

5 maja
BŁ. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne o pasterzach
, s. 565.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 570, nr 110.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

Również 5 maja
W diecezji przemyskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W PRZEMYŚLU
Święto
Czytania wspólne w rocznicę poświęcenia kościoła
s. 470.

6 maja

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość apostołów Filipa i
Jakuba, pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach w okresie wielkanocnym
, s. 520.
PIERWSZE CZYTANIE
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się Jakubowi

1 Kor 15, 1-8

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem,

którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.
Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał
się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po
wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2
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4

5

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
lub: Alleluja.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem;
Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 14, 6b i 9c

EWANGELIA
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

J 14, 6-14

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Tomasza:
« Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście ».
Rzekł do Niego Filip: « Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy ».
Odpowiedział mu Jezus: « Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: “ Pokaż nam Ojca? ” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we
Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli
zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec
był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
Oto słowo Pańskie.
W Mszy wotywnej o samym św. Filipie pierwsze czytanie bierze się
z Mszy na 28 października, s. 383.

7 maja
W diecezji kieleckiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI ŁASKI BOŻEJ

Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Łaska mocniejsza niż grzech

Rz 5, 12. 17-19

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.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy
otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego, Jezusa Chrystusa.
A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego
sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka
wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a)
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Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja dzięki Panu się wznosi,
rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuk mocarzy się łamie, *
a słabi przepasują się mocą.
Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, *

6

7

8

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
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.

8 maja

ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Głównego Patrona Polski – Uroczystość
W archidiecezji krakowskiej, lubelskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz w
diecezji kieleckiej, płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej:

Głównego Patrona archidiecezji i diecezji – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Duch Święty ustanowił biskupów,
aby kierowali Kościołem Bożym

Dz 20, 17-18a. 28-32. 36

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych
Kościoła.
A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: « Uważajcie
na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty
ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga,
który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu
wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.
Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i
w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.
A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi ».
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze
wszystkimi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100 (99), 1-2. 3. 4b-5ab (R.: por. 3c)

1

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.

2

3

4

5

Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Refren.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Refren.
W Jego bramy wśród dziękczynienia, *
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry, *
Jego łaska trwa na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg
wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas
śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: « Z powodu Ciebie
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź ».
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 teraźniej-

sze, ani przyszłe, ani moce, 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

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam moje owce, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dobry pasterz daje życie za owce

J 10, 11-16

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do faryzeuszów: « Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk
je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz ».
Oto słowo Pańskie.
W Mszach wotywnych o św. Stanisławie można wybierać czytania z
czytań wspólnych o męczennikach, s. 522, i o pasterzach, s. 554.

12 maja
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW NEREUSZA I ACHILLESA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o męczennikach
, s. 530.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 531, nr 76.
EWANGELIA, s. 548, nr 89.

Również 12 maja

ŚW. PANKRACEGO, MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o męczennikach
, s. 530.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 652, nr 181.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

Również 12 maja

BŁ. JUTY Z BIELCZY, WDOWY
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych
, s. 650.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 669, nr 194.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

13 maja

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ
Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Wielki znak ukazał się na niebie

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się
ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem
diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i
rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła
syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą
żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza
Jego Pomazańca »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17

11

12

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
lub: Alleluja.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

14

15

16

17

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

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Błogosławione łono, które Cię nosiło

Łk 11, 27-28

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno
zawołała do Niego: « Błogosławione łono, które Cię nosiło, i
piersi, które ssałeś ».
Lecz On rzekł: « Owszem, ale również błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je ».
Oto słowo Pańskie.

14 maja

ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Macieja,
pierwsze czytanie z czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach
w okresie wielkanocnym
, s. 520.
PIERWSZE CZYTANIE
Wybór Macieja na Apostoła

Dz 1, 15-17. 20-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu
dwudziestu osób, tak przemówił: « Bracia, musiało wypełnić
się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta
Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali
Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu.
Napisano bowiem w Księdze Psalmów: “ Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka. A urząd jego
niech inny obejmie ”.
Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam
przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty
od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania ».
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.
I tak się pomodlili: « Ty, Panie, znasz serca wszystkich,
wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą ».
I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do
jedenastu apostołów.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 8)
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Refren: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził.
lub: Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione *
teraz i na wieki.
Refren.
Od wschodu słońca 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,
co w dół spogląda *
na niebo i na ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
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
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem

J 15, 9-17

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.

16 maja

ŚW. ANDRZEJA BOBLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
W metropolii warszawskiej: Patrona metropolii – Uroczystość
W archidiecezji warmińskiej i diecezji łomżyńskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji – Święto
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

Ap 12, 10-12a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i
władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został
strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu
swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)
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Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Abyście byli jednego ducha

1 Kor 1, 10-13. 17-18

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

J 17, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Aby stanowili jedno

J 17, 20-26

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku
niebu, modlił się tymi słowami:
« Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi,

którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie
posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we
Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty
Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich ».
Oto słowo Pańskie.

Również 16 maja
W diecezji gliwickiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W GLIWICACH
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464. (O.W., s.
470).

17 maja

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania jak 16 maja.

Również 17 maja
W diecezji elbląskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W ELBLĄGU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464. (O.W., s.
470).

18 maja

ŚW. JANA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
wspólne
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
Albo czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 651, nr 180.
EWANGELIA, s. 591, nr 129.

20 maja

ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach) lub o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE

Dz 4, 8-12

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:
« Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj
w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek
uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i
całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z
martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami
zdrowy.
On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących,
tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)
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Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».

10

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

EWANGELIA, s. 697, nr 219.

21 maja

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KRZYSZTOFA
MAGALLANES, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 531, nr 76.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

Również 21 maja
W metropolii górnośląskiej, archidiecezji krakowskiej
i diecezji bielsko-żywieckiej:

ŚW. JANA NEPOMUCENA,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA
W metropolii górnośląskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:

Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie dowolne

wspólne

Czytania
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wspólne

Albo
o pasterzach

wspólne

Czytania

, s. 554 (O.W., s. 565).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 535, nr 79.
EWANGELIA, s. 550, nr 92.

22 maja

ŚW. RITY Z CASCIA, ZAKONNICY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628 (O.W., s. 650).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 696, nr 218.

Również 22 maja
W archidiecezji katowickiej:

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KRZYSZTOFA
MAGALLANES, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 21 maja.

24 maja

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483 (O.W., s. 497).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 498, nr 45.
EWANGELIA, s. 509, nr 54.

25 maja

ŚW. BEDY CZCIGODNEGO,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595 (O.W., s. 599).
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 604, nr 141.
EWANGELIA, s. 611, nr 147.

Również 25 maja

ŚW. GRZEGORZA VII, PAPIEŻA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 566, nr 106.

EWANGELIA, s. 585, nr 122.

Również 25 maja

ŚW. MARII MAGDALENY DE PAZZI, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617 (O.W., s. 619).
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

26 maja

ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554 (O.W., s. 565).
Albo czytania wspólne o świętych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 703, nr 226.

27 maja

ŚW. AUGUSTYNA Z CANTERBURY, BISKUPA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o misjonarzach, jak podano w Zestawieniu na s.
705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 117.
EWANGELIA, s. 585, nr 121.

29 maja
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji poznańskiej:

Patronki archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617 (O.W., s. 619).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 628, nr 161 (O.W., s. 671, nr 195).
EWANGELIA, s. 696, nr 218.

30 maja

ŚW. JANA SARKANDRA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
W diecezji bielsko-żywieckiej:

Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wspólne

Albo
o pasterzach

wspólne

Czytania

, s. 554 (O.W., s. 565).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Również 30 maja

ŚW. ZDZISŁAWY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628 (O.W., s. 650).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 686, nr 210 lub s. 692, nr 214.

Również 30 maja
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W SZCZECINIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464 (O.W., s.
470).

Również 30 maja

W archidiecezji białostockiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W BIAŁYMSTOKU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464 (O.W., s.
470).

31 maja

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Pan jest pośród ciebie
(tylko poza Okresem Wielkanocnym)

So 3, 14-18

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król
Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: « Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród
ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą
miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego
święta ».
Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia
zniewagi.
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE

Rz 12, 9-16b

Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego,
podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku
bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie,
a nie złorzeczcie.
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi,
którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie
gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b)
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Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.
Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem.
Refren.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, †
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Refren.
Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
Niech to będzie wiadome po całej ziemi.

6

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Łk 1, 39-56

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».
Wtedy Maryja rzekła:
« Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki ».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem
wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

2 sobota maja
W Warszawie:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŁASKAWEJ
Głównej Patronki miasta – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Jeruzalem przystrojone jak Oblubienica

Ap 21, l-5a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: « Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego
łudem, a On będzie “ Bogiem z nimi ”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani
krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy
przeminęły ». I rzekł Siedzący na tronie: « Oto wszystko czynię nowe ».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: 2)
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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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
który ma siedzibę w górze.
I w dół spogląda *
na niebo i ziemię.
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Łaska mocniejsza niż grzech

Rz 5, 12. 17-19

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.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy
otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na
wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem
jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali
się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy
staną się sprawiedliwymi.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: « Nie mają już wina ».
Jezus Jej odpowiedział: « Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? »
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: « Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie ».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić
dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: « Napełnijcie stągwie wodą ». I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli — przywołał pana młodego i powiedział do niego: « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino
aż do tej pory ».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI KOŚCIOŁA
Święto
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
oraz w diecezji drohiczyńskiej i ełckiej:

Głównej Patronki archidiecezji i diecezji – Uroczystość
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Matka żyjących

Rdz 3, 9-15. 20

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: « Gdzie jesteś? »
On odpowiedział: « Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,

przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się ».
Rzekł Bóg: « Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? »
Mężczyzna odpowiedział: « Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: « Dlaczego to uczyniłaś? »
Niewiasta odpowiedziała: « Wąż mnie zwiódł i zjadłam ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: « Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę ».
Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 87 (86), 1-3. 5-6 (R. 1:por. Ps 45, 6a; albo 2: Jdt 15, 10d)
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Refren: 1. Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.
2. Tyś wielką chlubą Koscioła świetego.
Gród Jego wznosi się na świętych górach: †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.
Refren.
O Syjonie powiedzą: « Każdy człowiek narodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia ».
Pan zapisuje w księdze ludów: *
« Oni się tam narodzili ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do
Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli
do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z
niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Albo:

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana,
błogosławiona Matko Kościoła,
Ty strzeżesz w nas Ducha
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Mat-

ka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: « Nie mają już wina ».
Jezus Jej odpowiedział: « Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina ».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: « Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie ».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić
dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: « Napełnijcie stągwie wodą ». I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino
aż do tej pory ».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto słowo Pańskie.
Albo:
EWANGELIA
Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn

Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Albo Ewangelia Łk 1, 26-38, jak w czytaniach wspólnych o Najśw.
Maryi Pannie, s. 509, nr 54.

CZERWIEC
1 czerwca

ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Spodobało się Bogu
przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Nauka 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 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

2

3

4

5

6

7

8

9

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

EWANGELIA, s. 610, nr 146.

2 czerwca

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW MARCELINA I PIOTRA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 539, nr 82.
EWANGELIA, s. 552, nr 95.

wspólne

Również 2 czerwca
W diecezji sandomierskiej:
BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW

SADOKA I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Również 2 czerwca
W diecezji legnickiej:

MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 7 maja.

Również 2 czerwca
W diecezji rzeszowskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W RZESZOWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464 (O.W., s.
470).

3 czerwca

ŚWIETYCH MĘCZENNIKÓW

KAROLA LWANGI I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 525, nr 71 (O.W., s. 470, nr 21).
EWANGELIA, s. 679, nr 201.

5 czerwca

ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
wspólne
o męczennikach, s. 522 (O.W., s. 530).
Albo czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 567, nr 107.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

6 czerwca

ŚW. NORBERTA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554 (O.W., s. 565).
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 563, nr 104 (O.W., s. 566, nr 106).
EWANGELIA, s. 700, nr 223.

Również 6 czerwca
W diecezji toruńskiej:

BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ, ZAKONNICY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628 (O.W., s. 650).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 641, nr 172 (O.W., s. 620, nr 155).
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
Radość z nawrócenia grzesznika

Łk 15, 1-7

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie:
« Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi ».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: « Któż z
was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na
ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i
mówi im: “ Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi
zginęła ”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują
nawrócenia.
Oto słowo Pańskie.

8 czerwca

ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o świętych, s. 628 (O.W., s. 650).

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 672, nr 196.
EWANGELIA, s. 690, nr 213.

9 czerwca

ŚW. EFREMA, DIAKONA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595 (O.W., s. 599).
PIERWSZE CZYTANIE, s. 668, nr 193.
EWANGELIA, s. 615, nr 151.

wspólne

Również 9 czerwca
W archidiecezji warszawskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W WARSZAWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464 (O.W., s.
470).

Również 9 czerwca
W archidiecezji lubelskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA METROPOLITALNEGO W LUBLINIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464 (O.W., s.
470).

10 czerwca

BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej
oraz w diecezji włocławskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość nigdy nie ustaje

1 Kor 12, 31 — 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym
nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność
moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,
której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co
dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

2

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoja wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On pochylił się nade mną *
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i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otworzyłeś mi uszy,
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Konieczność wyrzeczenia

Mt 16, 24-27

 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 ».
Oto słowo Pańskie.

11 czerwca

ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3
Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się
do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie.
Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył
działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby
całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem
dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy
wielką rzeszę dla Pana.
Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go
znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali
razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii
też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem
tetrarchą, i Szaweł.
Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł
Duch Święty: « Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem ». Wtedy po poście i modlitwie
oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2b)
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Refren: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Refren.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
wobec domu Izraela.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 10, 7-13

Wskazania na prace apostolską

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
« 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, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli
dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli
zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was ».
Oto słowo Pańskie.

Również 11 czerwca
W diecezji radomskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W RADOMIU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

12 czerwca
BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO, BISKUPA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne

W diecezji toruńskiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Również 12 czerwca
W archidiecezji gnieźnieńskiej:

BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
JANA NEPOMUCENA CHRZANA, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak wyżej.

Również 12 czerwca
W archidiecezji katowickiej:

BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
EMILA SZRAMKA, JÓZEFA CZEMPIELA, PREZBITERÓW,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak wyżej.

Również 12 czerwca
W diecezji płockiej:

BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
ANTONIEGO JULIANA NOWOWIEJSKIEGO,
LEONA WETMAŃSKIEGO, BISKUPÓW, I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak wyżej.

Również 12 czerwca
W diecezji tarnowskiej:

BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
ROMANA SITKO, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak wyżej.

Również 12 czerwca
W archidiecezji gdańskiej:

BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
MARIANA GÓRECKIEGO, PREZBITERA,
I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE, s. 529, nr 74.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

Również 12 czerwca
W diecezji radomskiej:

ŚW. BARNABY, APOSTOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 11 czerwca.

13 czerwca

ŚW. ANTONIEGO Z PADWY,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
EWANGELIA, s. 590, nr 128.

14 czerwca

BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

wspólne

15 czerwca

BŁ. JOLANTY, ZAKONNICY
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji gnieźnieńskiej:

Patronki archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji kaliskiej:

Bł. Jolanty, Księżnej Kaliskiej – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o świętych (wdowach), jak podano na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 669, nr 194.
EWANGELIA, s. 680, nr 203.

17 czerwca
ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej: Głównego Patrona diecezji – Uroczystość

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg wynagrodzi jałmużnę

Iz 58, 6-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść
wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam? Dziel swój
chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię bę-

dzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: “ Oto jestem ”.
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i
mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i
nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na
pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *

wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Bóg wybrał to, co niemocne

1 Kor 1, 26-31

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

Mt 5, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA Mk 10, 17-30
Dobrowolne ubóstwo

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien czło-

wiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: « Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? ».
Jezus mu rzekł: « Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: “ Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę ” ».
On Mu rzekł: « Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości ».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:
« Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i
chodź za Mną ».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: « Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego ».
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: « Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego ».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
« Któż więc może się zbawić? ».
Jezus spojrzał na nich i rzekł: « U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe ».
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: « Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą ».
Jezus odpowiedział: « Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci
i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym ».

Oto słowo Pańskie.

19 czerwca

ŚW. ROMUALDA, OPATA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 700, nr 223.

20 czerwca
W diecezji opolskiej:

ŚW. ALOJZEGO GANZAGI, ZAKONNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 21 czerwca.

21 czerwca

ŚW. ALOJZEGO GANZAGI, ZAKONNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 677, nr 200.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

Również 21 czerwca
W diecezji opolskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Ciesz się i raduj, Córo Syjonu,
bo zamieszkam pośród ciebie

Za 2, 14-17

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.
« Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam
pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają
się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a
ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie ».
Tak więc Pan zawładnie Juda jako swoim dziedzictwem w
Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij,
wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.

51

52
53

54

55

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
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.

22 czerwca

ŚW. PAULINA Z NOLI, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić

2 Kor 8, 9-15

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc
bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim
ubogacić. Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko
chcieć, lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca,
aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość.
A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma,
lecz według tego, co się ma. 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39). 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 8b)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

2

4

7

8

9

10

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

EWANGELIA, s. 699, nr 221.

Również 22 czerwca

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
JANA FISHERA, BISKUPA, I TOMASZA MORE'A,
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 545, nr 87.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

24 czerwca

NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA

Uroczystość
WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
PIERWSZE CZYTANIE
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znalem cię

Jr 1, 4-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące
słowo: « Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię
prorokiem dla narodów ».
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. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b)

1

2

3

Refren: Od łona matki Pan mym opiekunem.
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. *

4

5

6

15

17

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

DRUGIE CZYTANIE
Prorocy głosili zbawienie

1 P 1, 8-12

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa, miłujecie Go;
teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzicie; a ucieszycie
się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.
Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania
prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę.
Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa,
który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla
Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało
objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć
sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili
Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć
w te sprawy pragną aniołowie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 1, 7; Łk 1, 17

Jan przyszedł świadczyć o światłości,
aby przygotować Panu lud doskonały.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Łk 1, 5-17
Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu
Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi
wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich
przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka,
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił
służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem
kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego
i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w
czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po
prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok
Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: « Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci
syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i
wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie
bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i
już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu
spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam
pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców
nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia
sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały ».
Oto słowo Pańskie.

W Mszy wotywnej o św. Janie Chrzcicielu liturgia słowa z Mszy wigilijnej.

MSZA W DZIEŃ
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg ukształtował Jana na swojego sługę

Iz 49, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie!
Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności
wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w
cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: « Tyś
Sługą moim, w tobie się rozsławię ».
Ja zaś mówiłem: « Próżno się trudziłem, na darmo i na nic
zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda
u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się
moją siłą ».
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i
zgromadził Mu Izraela.
I rzekł mi: « To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela.
Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 139 (138), 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a)

1
2

3

Refren: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.
Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka przenikasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę *

13

14

15

i znasz moje wszystkie drogi.
Refren.
Ty bowiem utworzyłeś moje wnętrze, *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył, *
godne podziwu są Twoje dzieła.
Refren.
I duszę moją znasz do głębi. *
Nie tajna Ci istota,
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa

Dz 13, 22-26

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział:
« Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też
dał świadectwo w słowach: “ Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni
moją wolę ”. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy,
wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego
przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.
A pod koniec swojej działalności Jan mówił: “ Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten,
któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach ”.
Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy
się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu ».
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 76

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Narodzenie się Jana

Łk 1, 57-66. 80

 Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.
Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie
miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia
przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego,
Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: « Nie, lecz ma
otrzymać imię Jan ».
Odrzekli jej: « Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię ». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał
nazwać.
On zażądał tabliczki i napisał: « Jan będzie mu na imię ». I
wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta,
język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: « Kimże
będzie to dziecię? » Bo istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
Oto słowo Pańskie.

25 czerwca
W archidiecezji gdańskiej i warmińskiej oraz w diecezji elbląskiej:

BŁ. DOROTY Z MĄTOWÓW

W archidiecezji warmińskiej i diecezji elbląskiej:

Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji gdańskiej: Wspomnienie dowolne

Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 630, nr 163.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

Również 25 czerwca
W archidiecezji poznańskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ Z GOSTYNINA
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Maryja stolica mądrości

Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego
ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
« Wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam całą
ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie
obłoku.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie
stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: “ W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo ”.
Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już
nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić
świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie

w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest
moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości
Pana, w Jego dziedzictwie.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się
noimi owocami.
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie
nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą, a którzy mnie
piją, nadal będą pragnąć. Kto mi jest posłuszny, nie dozna
wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10-11. 13 i 14c i 15a (R.: por. 3)
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Refren: Radością ziemi święta góra Pana.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Refren.
Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga: *
Bóg je umacnia na wieki.
Refren.
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Refren.
Obejdźcie dokoła Syjon, *
policzcie jego wieże.

14
15

By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.
Refren.

W kościołach, które obchodzą uroczystość:
DRUGIE CZYTANIE
Apostołowie trwali na modlitwie
z Maryją, Matką Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do
Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli
do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni
trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna

łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej
anioł.
Oto słowo Pańskie.

26 czerwca
W diecezji pelplińskiej:

ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania jak 27 czerwca.

Również 26 czerwca
W archidiecezji warszawskiej:

BŁ. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.

27 czerwca

ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 582, nr 119.
EWANGELIA, s. 610, nr 146.

Również 27 czerwca
W diecezji pelplińskiej i toruńskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W diecezji toruńskiej: Głównej Patronki diecezji – Uroczystość
W diecezji pelplińskiej: Wspomnienie obowiązkowe

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Panna porodzi Syna

Iz 7, 10-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan przemówił do Achaza tymisłowami: « Proś dla siebie
o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy
to wysoko w górze ».
Lecz Achaz odpowiedział: « Nie będę prosił i nie będę
wystawiał Pana na próbę ».
Wtedy rzekł Izajasz: « Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się
także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5 i 12 (R.: por. 12)
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Refren: Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
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 lat młodości.

12

O Boże, nie stój z daleka ode mnie, *
Boże, pośpiesz mi z pomocą.

DRUGIE CZYTANIE
Wielki znak ukazał się na niebie

Ap 12, 1. 3-6a. l0ab

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w
słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z
gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem
diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i
rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody
rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego
tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce
przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza
Jego Pomazańca ».
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 19, 25-27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Obok krzyża Jezusa stała Jego Matka
i uczeń, którego miłował.
Jezus rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oto Matka twoja

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.

J 19, 25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn
Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ». I od
tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
W Mszach wotywnych o N. Maryi Pannie Nieustającej Pomocy
można
wybrać
czytania
z
Czytania
wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

28 czerwca

ŚW. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE
Sługa Boży powinien być łagodny

2 Tm 2, 22b-26

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę miłość, pokój – wraz z
tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast
głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one

kłótnie.
A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma
być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania,
zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo
usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie dla
poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł
diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)
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Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
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.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.

EWANGELIA, s. 703, nr 226.

29 czerwca

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Uroczystość
W diecezji gliwickiej i legnickiej:

Głównych Patronów diecezji – Uroczystość
WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
PIERWSZE CZYTANIE
Piotr uzdrawia chromego od urodzenia

Dz 3, 1-10

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka,
chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie
świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił
o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra, i Jana, gdy mieli wejść
do świątyni, prosił ich o jałmużnę.
Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: « Spójrz na nas ». A on patrzył na nich, oczekując od
nich jałmużny.
Piotr powiedział: « Nie mam srebra ani złota, ale co mam,
to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! »
I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też
odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na
nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I
rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej
Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

3

4

5

Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 1, 11-20
Paweł powołany przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem
ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi
ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu
ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich
rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim
zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić
Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom,
natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do
Jerozolimy, do tych, którzy Apostołami stali się pierwej niż
ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do
Damaszku.
Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla
zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg
jest mi świadkiem, że w tym, co tu do wąs piszę, nie kłamię.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 21, 17d

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Panie, Ty wiesz wszystko,
Ty wiesz, że Ciebie miłuję.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus powierza Piotrowi władzę pasterską

J 21, 15-19

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi
śniadanie, rzekł do Szymona Piotra:
« Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli
ci? »
Odpowiedział Mu: « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego: « Paś baranki moje ».
I powtórnie powiedział do niego: « Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie? »
Odparł Mu: « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ».
Rzekł do niego: « Paś owce moje ».
Powiedział mu po raz trzeci: « Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie? »
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: « Czy
kochasz Mnie? » I rzekł do Niego: « Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham ».
Rzekł do niego Jezus: « Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam
i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz ». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi
Boga.
A wypowiedziawszy to rzekł do niego: « Pójdź za Mną! »
Oto słowo Pańskie.

MSZA W DZIEŃ
PIERWSZE CZYTANIE
Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia

Dz 12, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych
członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy
spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra.
A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za
niego nieustannie do Boga.
W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a
strażnicy przed bramą strzegli więzienia.
Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi.
Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: « Wstań szybko! ». Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.
« Przepasz się i włóż sandały! » – powiedział mu anioł.
A gdy to zrobił, rzekł do niego: « Narzuć płaszcz i chodź
za mną! ».
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co
czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi.
Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił
od niego.
Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na
pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b)
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Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

2 Tm 4, 6-9. 17-18

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła
do Tymoteusza
Najmilszy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej
rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan,

sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Natomiast Pan
stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od
wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego
królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków.
Amen.
Oto słowo Boże.
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
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Mt 16, 13-19

 Słowa Ewangelii według św. 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 ».
Oto słowo Pańskie.
W Mszy wotywnej o św. Piotrze, Apostole, Liturgia słowa ze święta
Katedry Św. Piotra, 22 lutego, s. 79.
W Mszy wotywnej o św. Pawle, Apolstole, Liturgia słowa ze święta
Nawrócenia św. Pawła, 25 stycznia, s. 58.

30 czerwca

ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW
KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE
Ani śmierć, ani życie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

wspólne

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg
wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas
śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: « Z powodu Ciebie
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź ».
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 moce, 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8a)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
lub: Alleluja.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Sidło się podarło, *
i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
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 dzieci w Betlejem

Mt 24, 4-13

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Strzeżcie się, żeby
was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, i będą mówić: “ Ja jestem Mesjaszem ”. I wielu w błąd
wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale
to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a
miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego
imienia.
Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu
fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ
wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony ».
Oto słowo Pańskie.

Sobota po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa
NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia tego wspomnienia jest własna
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE
Ogromnie się weselę w Panu

wspólne

Iz 61, 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,
że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie
płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia
wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan
Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec
wszystkich narodów.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a)
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Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja dzięki Panu się wznosi,
rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuk mocarzy się łamie, *
a słabi przepasują się mocą.
Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.

7

8

Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
zachowałaś słowa Boże
i rozważałaś je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Łk 2, 41-51
Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: « Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z
bólem serca szukaliśmy Ciebie ».

Lecz On im odpowiedział: « Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca »? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia
w swym sercu.
Oto słowo Pańskie.

LIPIEC
1 lipca

ŚW. OTTONA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej:

Patrona archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 572, nr 111.
EWANGELIA, s. 589, nr 127.

2 lipca
W diecezji siedleckiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KODEŃSKIEJ
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE
Pan jest pośród ciebie

wspólne

So 3, 14-18

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza.
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk,
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król
Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie: « Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród

ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą
miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego
święta ».
Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia
zniewagi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6 (R.: por. 6b)
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Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.
Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem.
Refren.
Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, †
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Refren.
Śpiewajcie dla Pana, 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.

EWANGELIA, s. 515, nr 61.

Również 2 lipca
W diecezji tarnowskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY TUCHOWSKIEJ

Święto
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 8, 6. 10-13. 27. 30. 41. 42b. 43
Chwała Pana napełniła dom Pański

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pana na jej miejsce
do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod
skrzydła cherubów. A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pana. Kapłani nie mogli pozostać i
pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pana napełniła dom Pański.
Wtedy przemówił Salomon: « Pan powiedział, że będzie
mieszkał w chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie,
miejsce przebywania Twego na wieki. Czy jednak naprawdę
zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe
nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.
Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela,
ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na
miejscu Twego przebywania, w niebie. Nie tylko wysłuchaj,
ale też i przebacz.
Również i cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe
imię i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu
Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten
cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.
Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą
świątynią, którą zbudowałem ».
Oto słowo Boże.

Albo pierwsze czytanie So 3, 14-18, s. 209.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)
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Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
« Pójdziemy do domu Pana ».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Refren.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech panuje pokój w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Refren.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: « Pokój z tobą ».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał

1 P 4, 8-11

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez szemrania.
Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie
nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.

Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa
Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której
Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Weszła do domu Zachariasza

Łk 1, 39-56

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».
Wtedy Maryja rzekła:
« Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki ».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem
wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

3 lipca

ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Ef 2, 1 19-22

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała
budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić
mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto słowo Boże.

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

1

2

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 20, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pan mój i Bóg mój

J 20, 24-29

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: « Widzieliśmy Pana ».
Ale on rzekł do nich: « Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i
nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę ».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: « Pokój wam! »
Następnie rzekł do Tomasza: « Podnieś tutaj swój palec i
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym ».
Tomasz Mu odpowiedział: « Pan mój i Bóg mój! »
Powiedział mu Jezus: « Uwierzyłeś dlatego, ponieważ

Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli ».
Oto słowo Pańskie.

4 lipca

ŚW. ELŻBIETY PORTUGALSKIEJ
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych (tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 690, nr 213.

Również 4 lipca
W archidiecezji krakowskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

5 lipca

ŚW. ANTONIEGO MARII ZACCARII, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych (wychowawcach albo zakonnikach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 581, nr 118.
EWANGELIA, s. 693, nr 216.

Również 5 lipca

ŚW. MARII GORETTI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE
Wasze ciała są członkami Chrystusa

wspólne

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

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z
martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami
Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym
duchem.
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech, popełniony przez
człowieka, jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą,
przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało
wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a

którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie
więc Boga w waszym ciele.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)
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Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Refren.

EWANGELIA, s. 551, nr 93.

6 lipca

BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych (zakonnicach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg wynagrodzi jałmużnę

Iz 58, 6,10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść
wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam? Dziel swój
chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: “ Oto jestem ”.
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i
mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i
nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R.: por. 2)

1

2

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Refren.
Pan okazał swoje zbawienie, *

3

4

5

6

na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
wobec domu Izraela.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3, 16

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Siewca cieszy się razem ze żniwiarzem

J 4, 34-38

 Słowa Ewangelii według św. Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Moim pokarmem
jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego
dzieło. Czyż nie mówicie: “ Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa ”? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie
na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i
zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem
ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: “ Jeden sieje, a drugi zbiera ”. Ja was wysłałem żąć to,

nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich
trud wyście weszli ».
Oto słowo Pańskie.

8 lipca

ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezjach przemyskiej:

Patrona archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
o świętych, s. 628.

Czytania

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 643, nr 173.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

9 lipca
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
AUGUSTYNA ZHAO RONG, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 547, nr 88.
PSALM RESPONSORYJNY, s. 534.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por 2 Kor 1, 3b-4a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pochechy.
Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

11 lipca

ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Nakłoń serce ku roztropności

Prz 2, 1-9

Czytanie z Księgi Przysłów.
Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie
wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności
swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie
rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej
będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz
znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc,
On jest tarczą dla żyjących uczciwie.
On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych.
Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)

2

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
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Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Refren.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Refren.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Refren.
Powściągnij swój język od złego, *
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.
Refren.

W kościołach, które obchodzą uroczystość:
DRUGIE CZYTANIE
Życie pierwszych chrześcijan

Dz 4, 32-35

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko
mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich
nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów
sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i
składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Porzucić wszystko dla Chrystusa

Mt 19, 27-29

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Piotr powiedział do Jezusa: « 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, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić 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 ».
Oto słowo Pańskie.

12 lipca

ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU,
BISKUPA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji łomżyńskiej:

Głównego Patrona diecezji – Uroczystość
W archidiecezji warmińskiej:

Patrona archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie

Iz 52, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który
obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: « Twój Bóg
zaczął królować ».
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą
okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich
narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 6. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3)
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Refren: Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Przed Nim kroczą majestat i piękno,
a potęga i blask w Jego przybytku.
Refren.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

8

9

10

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Refren.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Chcieliśmy dać nie tylko naukę Bożą,
lecz nadto dusze nasze

1 Tes 2, 2b-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Bracia:
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.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja was wybrałem ze świata,
abyście szli i owoc przynosili
i aby trwał wasz owoc.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Największy dowód miłości

J 15, 9-17

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.

13 lipca

ŚWIĘTYCH PUSTELNIKÓW
ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji tarnowskiej:

Patronów diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Bojący się Boga, wierzcie, ufajcie, miłujcie

Syr 2, 7-11

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się
Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy
boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i
zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał
Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej, i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim
wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza
grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

2

3

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 1)

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.
Błogosławiony człowiek, który nie idzie
za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Refren.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *

4

6

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 6, 33

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

Mt 6, 1. 5-8

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po
to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u
Ojca waszego, który jest w niebie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w
synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się
ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej
izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.
Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz,

czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie ».
Oto słowo Pańskie.

14 lipca

ŚW. KAMILA DE LELLIS, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych (tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.

Również 14 lipca

ŚW. HENRYKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 647, nr 177.
EWANGELIA, s. 680, nr 203.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

15 lipca

ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 662, nr 189.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

16 lipca

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 496, nr 43.
EWANGELIA, s. 509, nr 53.
W kościołach pod wezwaniem NMP z Góry Karmel trzy czytania;
DRUGIE CZYTANIE, s. 504, nr 50.

18 lipca

BŁ. SZYMONA Z LIPNICY, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 575, nr 114.
EWANGELIA, s. 700, nr 223.

20 lipca

BŁ. CZESŁAWA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji wrocławskiej i diecezji opolskiej:

Patrona archidiecezji i diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 572, nr 111.
EWANGELIA, s. 613, nr 150.

21 lipca

ŚW. WAWRZYŃCA Z BRINDISI,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 613, nr 150.

Również 21 lipca

ŚW. APOLINAREGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 563, nr 104.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

22 lipca

ŚW. MARII MAGDALENY
Wspomnienie obowiązkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest własna.
Pierwsze czytanie
Jak śmierć potężna jest miłość

Pnp 8, 6-7

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami.
Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość

jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień
Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej
rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko.
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość Chrystusa przynagla nas

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, 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 kto pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a
oto wszystko stało się nowe.
Oto słowo Boże.
W kościołach, które obchodzą uroczystość, powyższe czytanie czyta
się jako drugie.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2)

2

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *

3

4

5

6
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9

jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Refren.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Refren.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Refren.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. J 20, 11

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób pusty
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie

J 20, 1. 11-18

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i
zobaczyła kamień od niego odsunięty.
Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała,

nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa: jednego w miejscu
głowy, a drugiego w miejscu nóg.
I rzekli do niej: « Niewiasto, czemu płaczesz? ».
Odpowiedziała im: « Zabrano Pana mego i nie wiem,
gdzie Go położono ».
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
Rzekł do niej Jezus: « Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo
szukasz? ».
Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego:
« Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę ».
Jezus rzekł do niej: « Mario! ».
A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku:
« Rabbuni », to znaczy: « Nauczycielu ».
Rzekł do niej Jezus: « Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem me wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich
braci i powiedz im: “ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego ” ».
Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: « Widziałam Pana i to mi powiedział ».
Oto słowo Pańskie.

23 lipca

ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY
Święto
Czytania
o świętych, s. 628.
PIERWSZE CZYTANIE
Już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus

wspólne

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus..
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (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.

10

11

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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wytrwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

J 15, 1-8

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa
w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie
będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze
Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i
wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami ».
Oto słowo Pańskie.

24 lipca

ŚW. KINGI, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji tarnowskiej:

Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

25 lipca

ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Jakuba,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wspólne
o Apostołach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:

Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz
nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie
giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby
życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak
więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was — życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego
napisano: « Uwierzyłem, dlatego przemówiłem »; my także
wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą
przez dziękczynienie wielu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
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Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *

6

żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
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
Kielich mój pić będziecie

Mt 20, 20-28

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi
synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: « Czego pragniesz? ».
Rzekła Mu: « Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli
w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej
stronie ».
Odpowiadając Jezus rzekł: « Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? ».
Odpowiedzieli Mu: « Możemy ».
On rzekł do nich: « Kielich mój pić będziecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował ».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na
tych dwóch braci.

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: « Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu ».
Oto słowo Pańskie.

26 lipca
ŚW. JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NAJŚW. MARYI PANNY
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Imię ich żyje w pokoleniach

Syr 44, 1. 10-15

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według
następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których
cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to
trzyma się Przymierza, a przez nich – ich dzieci. Potomstwo
ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi
chwałę.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a)

11

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida.
Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *

13

14

17

18

od której nie odstąpi:
« Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie ».
Refren.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
« Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.
Refren.
Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca.
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zajaśnieje jego korona ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Mt 13, 16-17

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

Również 26 lipca

W diecezji opolskiej i gliwickiej:

ŚW. ANNY, MATKI NAJŚW. MARYI PANNY
W diecezji opolskiej: Głównej Patronki diecezji – Uroczystość
W diecezji gliwickiej:

Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus będzie potomkiem Dawida

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16

Czytanie z Drugiej księgi Samuela.
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: « Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka
Boża mieszka w namiocie ».
Natan powiedział do króla: « Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą ».
Jednak jeszcze tej samej nocy skierował Bóg do Natana
następujące słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: “ Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie?
Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad
ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd
się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi.
Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go
tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się
więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami.
Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

1
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Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja ku Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuki siłaczy się łamią, *
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wielkość wiary

Hbr 11, 1-2. 8-13

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki
niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał
wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w
posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę
przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami

tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego
na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym
jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku,
otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary
Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i
to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak
gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad
brzegiem morskim.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co
im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali,
uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 2, 25c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,
a Duch Święty spoczywał na nich.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Mt 13, 16-17

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

27 lipca
W diecezji opolskiej i gliwickiej:

ŚW. JOACHIMA, OJCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania, jak we 241, s. 241.

28 lipca

ŚW. SARBELIUSZA MAKHLUF, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 643, nr 173.
EWANGELIA, s. 685, nr 209.

29 lipca

ŚW. MARTY
Wspomnienie obowiązkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest własna.
Czytania
o świętych, s. 628.
PIERWSZE CZYTANIE
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

wspólne

1 J 4, 7-16

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest
z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki
Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy
się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli
miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu
jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On
w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela
świata.
Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg
trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (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.

7

8
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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.
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.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 12b

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

J 11, 19-27

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć
po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
Marta rzekła do Jezusa: « Panie, gdybyś tu był, mój brat
by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o
cokolwiek byś prosił Boga ».
Rzekł do niej Jezus: « Brat twój zmartwychwstanie ».
Rzekła Marta do Niego: « Wiem, że zmartwychwstanie w
czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym ».
Rzekł do niej Jezus: « Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-

ciem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz
w to? ».
Odpowiedziała Mu: « Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty
jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat ».
Oto słowo Pańskie.
Albo:
EWANGELIA
Jezus w gościnie u Marty

Łk 10, 38-42

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 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.

30 lipca

ŚW. PIOTRA CHRYZOLOGA,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 605, nr 142.
EWANGELIA, s. 615, nr 151.

31 lipca

ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystko czyńcie na chwalę Bożą

1 Kor 10, 31 — 11, 1

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem
ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie
szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladow-

cą Chrystusa.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (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.
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.

EWANGELIA, s. 700, nr 223.

SIERPIEŃ
1 sierpnia

ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg zniszczył grzech przez swojego Syna

Rz 8, 1-4

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Obecnie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma
już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w
Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i
śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ
ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał
Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech,
aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, jeżeli postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)
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Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

EWANGELIA, s. 610, nr 146.

2 sierpnia

ŚW. EUZEBIUSZA Z VERCELLI, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 677, nr 200.
EWANGELIA, s. 679, nr 201.

Również 2 sierpnia

ŚW. PIOTRA JULIANA EYMARDA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

4 sierpnia

ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Upomnisz ich w moim imieniu

Ez 3, 16-21

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Pan skierował do mnie to słowo: « Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli
powiem bezbożnemu: “ Z pewnością umrzesz ”, a ty go nie
upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić
mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu,
natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew.
Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie zawrócił od
swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on
umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego

siebie.
Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego
grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew.
Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy
nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz
samego siebie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

1

2

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.
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
Jezus lituje się nad tłumami

Mt 9, 35 — 10, 1

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w
tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył

wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli 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 ».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.
Oto słowo Pańskie.

5 sierpnia

ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKIEJ BAZYLIKI
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 500, nr 46.
EWANGELIA, s. 515, nr 60.

6 sierpnia

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Święto
Gdy święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Dn 7, 9-10. 13-14

Czytanie z Księgi proroka Daniela.
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął
miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy
jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni,
jego koła — płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć
tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i
otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba
przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)

1

2

5

6

9

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
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.
Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

2 P 1, 16-19

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy
daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego
wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki
oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: « To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie ». I słyszeliśmy,
jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na
górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która
świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 17, 5c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA W ROKU A
Przemienienie Pańskie

Mt 17, 1-9

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, za-

prowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się
wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: « Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza ».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos: « To jest mój Syn umiłowany, w
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie ».
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: « Wstańcie, nie lękajcie się ». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: « Nie
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie ».
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA W ROKU B
Przemienienie Pańskie

Mk 9, 2-10

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

I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając
tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA W ROKU C
Przemienienie Pańskie

Łk 9, 28b-36

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę,
aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego
odzienie stało się lśniąco białe.
A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i
Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu,
którego miał dokonać w Jerozolimie.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy
się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących
przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: « Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza ». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: « To jest mój Syn wybrany,
Jego słuchajcie ». W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus
znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic
nie oznajmiali o tym, co widzieli.
Oto słowo Pańskie.

7 sierpnia

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
SYKSTUSA II, PAPIEŻA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 527, nr 73.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Również 7 sierpnia

ŚW. KAJETANA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 641, nr 172.
EWANGELIA, s. 699, nr 221.

Również 7 sierpnia

BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji poznańskiej i wrocławskiej:

Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 630, nr 163.
EWANGELIA, s. 679, nr 201.

Również 7 sierpnia
W diecezji sosnowieckiej:

ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 261.

8 sierpnia

ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 603, nr 140.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

Również 8 sierpnia
W diecezji sosnowieckiej:

ROCZNICA POŚWIECENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W SOSNOWCU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

9 sierpnia

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY

Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Poślubię cię sobie na wieki

Oz 2, 16b. 17b. 21-22

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
To mówi Pan:
« Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I
będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię sobie 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 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a)

11

12

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.

14

15

16

17

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

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
który Pan przygotował dla ciebie na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o dziesięciu pannach

Mt 25, 1-13

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięty 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 gasną ”.

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.
albo:
EWANGELIA
Konieczność wyrzeczenia

Mt 16, 24-27

 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 ».
Oto słowo Pańskie.

10 sierpnia

ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
Święto

W diecezji pelplińskiej:

Głównego Patrona diecezji – Uroczystość
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Mdr 3, 1-9

Czytanie z Księgi Mądrości.
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni
trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg
ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną
ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak
iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a)

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.
1 Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.

5

6

7

8

9

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Refren.
Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęgą.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

2 Kor 9, 6-10

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten
hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak
mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się
przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A
Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając
wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: « Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki ».
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku
pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej
sprawiedliwości.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

J 12, 24-26

 Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go
mój Ojciec.
Oto słowo Pańskie.

11 sierpnia

ŚW. KLARY, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 685, nr 209.

Również 11 sierpnia
W diecezji warmińskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŚWIĘTOLIPSKIEJ
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Skieruję do niej pokój jak rzekę

Iz 66, 10. 12-14c

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.
Tak 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

46
47
48

49

50

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.

51

52
53

54

55

Refren.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

EWANGELIA, s. 510, nr 55.

12 sierpnia

ŚW. JOANNY FRANCISZKI DE CHANTAL,
ZAKONNICY

Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE, s. 640, nr 171.
EWANGELIA, s. 692, nr 214.

Również 12 sierpnia
W archidiecezji gdańskiej:

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 273.

Również 12 sierpnia

W archidiecezji warmińskiej:

ŚW. KLARY, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 268.

13 sierpnia

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
PONCJANA, PAPIEŻA, I HIPOLITA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 545, nr 87.
EWANGELIA, s. 551, nr 94.

Również 13 sierpnia
W archidiecezji krakowskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ
Święto
DRUGIE CZYTANIE
Ef 1, 3-6. 11-12
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego

Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
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.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

51

52
53

54

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

55

Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oto syn Twój. Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn
Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Albo:
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
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.

14 sierpnia

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji bielsko-żywieckiej:

Głównego Patrona diecezji – Uroczystość
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i elbląskiej:

Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Mdr 3, 1-9

Czytanie z Księgi Mądrości.
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni
trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg
ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną
ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak
iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15)
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Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
« Jestem w wielkim ucisku ».
I zalękniony wołałem: *
« Każdy człowiek jest kłamcą ».
Refren.
Czym się Bogu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
O Panie, jestem Twoim sługą, †
Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Oddać życie za braci

1 J 3, 13-16

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My
wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi
swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi
w sobie życia wiecznego.
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

J 15, 12-16

 Słowa Ewangelii według św. Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał — aby wszystko
dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje ».
Oto słowo Pańskie.

Również 14 sierpnia
W archidiecezji gdańskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OLIWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

15 sierpnia

WNIEBOWZIĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: Wniebowzięcie NMP,

NMP z Rokitna: Głównej Patronki diecezji – Uroczystość
W diecezji warszawsko-praskiej: Wniebowzięcie NMP,

Matki Bożej Zwycięskiej, Głównej Patronki diecezji – Uroczystość
Czytania w tych dwóch diecezjach jak we Wniebowzięcie NMP.

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2
Wprowadzenie Arki do Miasta Świętego

Czytanie z Księgi Kronik.
Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie
celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, które dla niej
przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów.
Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I
rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich
braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach,
harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i rado-

sny.
Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku
namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.
Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 132 (131), 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8)
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Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.
Słyszeliśmy o Arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.
Refren.
Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, *
a Twoi wierni niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na sługę Twego, Dawida, *
nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.
Refren.
Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie.
« Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Zwycięstwo nad śmiercią

1 Kor 15, 54-57

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Kiedy już to, Co zniszczalne, przyodzieje się w niezni-

szczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
« Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? » Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu
niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa

Łk 11, 27-28

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: « Błogosławione łono, które cię nosiło, i
piersi, które ssałeś ».
Lecz On rzekł: « Owszem, ale również błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je ».
Oto słowo Pańskie.
MSZA W DZIEŃ
PIERWSZE CZYTANIE
Niewiasta obleczona w słońce

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak
na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej sto-

pami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem
diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i
rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna — mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie
ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza
Jego Pomazańca ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15 (R.: por. 10b)
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Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Refren.
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 prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

1 Kor 15, 20-26

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co
pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć,
przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w
Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i
Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie
pokonana śmierć.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bóg wywyższa pokornych

Lk 1, 39-56

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się

dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Oto słowo Pańskie.

16 sierpnia

ŚW. STEFANA WĘGIERSKIEGO
Wspomnienie dowolne

Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 630, nr 163.
EWANGELIA, s. 687, nr 212.

Również 16 sierpnia
W diecezji opolskiej:

ŚW. ROCHA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 629, nr 162.
EWANGELIA, s. 679, nr 201.

17 sierpnia

ŚW. JACKA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
W metropolii górnośląskiej:

Głównego Patrona metropolii – Uroczystość
W archidiecezji krakowskiej: Patrona archidiecezji – Święto

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Iz 61, l-3a

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał
mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty
dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń
chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2 i 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)
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Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, †
a On pochylił się nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, *
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Rozwój życia chrześcijańskiego

2 P 1, 2-11

Czytanie z Drugiego Listu świętego Piotra Apostoła.

Bracia:
Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.
Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego,
co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego,
który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie
zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice,
abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy
już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie.
Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do
wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi
przy poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Komu bowiem ich brak, jest ślepym, krótkowidzem, i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. W
ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział: « Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi ».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uczynię was rybakami ludzi

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 1, 14-20

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

18 sierpnia
W archidiecezji poznańskiej:

BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

19 sierpnia

ŚW. JANA EUDESA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Poznać miłość Chrystusa

Ef 3, 14-19

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa
swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie
siły wewnętrznego człowieka, iżby Chrystus zamieszkał przez
wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć
duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

2

3

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.

Refren.
EWANGELIA, s. 681, nr 204.

Również 19 sierpnia
W diecezji ełckiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W EŁKU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

20 sierpnia

ŚW. BERNARDA, OPATA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji pelplińskiej:

Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość

Czytanie z Księgi Syracydesa
Ten, co Pana się boi, będzie dobrze czynił,
a kto się trzyma Prawa, posiądzie mądrość.
Jak matka wyjdzie naprzeciw niego
i jak młoda małżonka go przyjmie.
Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wodą mądrości.

Syr 15, 1-6

Oprze się na niej i nie upadnie,
zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony.
Wywyższy go ponad jego bliskich
i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.
Znajdzie wesele i wieniec uniesienia
i wieczne imię odziedziczy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

9

10

11

12

13

14

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 15, 9b. 5b

EWANGELIA
Aby stanowili jedno

J 17, 20-26

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: « Ojcze święty,
nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu
będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w
Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno,
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował
tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich ».
Oto słowo Pańskie.

21 sierpnia

ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Chcieliśmy dać nie tylko naukę Bożą,
lecz nadto dusze nasze

1 Tes 2, 2b-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Bracia:
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 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: 2a)

2

3

4

5

Refren: Będę na wieki będę sławił łaski Pana.
Będę na wieki będę sławił łaski Pana,*
moimi ustami będę głosił Twą wierność
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».

21

22

25

27

Refren.
« Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: “ Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ” ».

EWANGELIA, s. 593, nr 132.

22 sierpnia

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Syn został nam dany

Iz 9, 1-3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo
jak w dniu porażki Madianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i
drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
« Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Książę Pokoju ».
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na
tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i
umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdro-

sna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a)
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8

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub: Alleluja.
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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Łk 1, 28

EWANGELIA
Bóg da Jezusowi tron Dawida

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro
męża nie znam? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej
anioł.
Oto słowo Pańskie.

23 sierpnia

ŚW. RÓŻY Z LIMY, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 623, nr 157.
EWANGELIA, s. 682, nr 205.

24 sierpnia

ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Bartłomieja,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wspólne
o Apostołach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Ap 21, 9b-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Anioł tak się do mnie odezwał: « Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka ».
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i
ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości
kryształu.
Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a
na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są
imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma
dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion
dwunastu apostołów Baranka.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)
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Refren: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo.
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 sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1, 49b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym,
Ty jesteś Królem Izraela.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

J 1, 45-51

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: « Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezu-

sa, syna Józefa, z Nazaretu ».
Rzekł do niego Natanael: « Czyż może być co dobrego z
Nazaretu? »
Odpowiedział mu Filip: « Chodź i zobacz ».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: « Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma
podstępu ».
Powiedział do Niego Natanael: « Skąd mnie znasz? »
Odrzekł mu Jezus: « Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym ».
Odpowiedział Mu Natanael: « Rabbi, Ty jesteś Synem
Bożym, Ty jesteś królem Izraela! »
Odparł mu Jezus: « Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: “ Widziałem cię pod drzewem figowym? ” Zobaczysz
jeszcze więcej niż to ».
Potem powiedział do niego: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego ».
Oto słowo Pańskie.

25 sierpnia

ŚW. LUDWIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 645, nr 175.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

Również 25 sierpnia

ŚW. JÓZEFA KALASANTEGO, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych wychowawcach, jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 657, nr 185.
EWANGELIA, s. 683, nr 207.

26 sierpnia

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Uroczystość
W metropolii częstochowskiej:

Głównej Patronki metropolii – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Maryja stolicą mądrości

Prz 8, 22-35

Czytanie z Księgi Przysłów.
To mówi Mądrość Boża:
« Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku,
nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani
źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem
przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na
ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie

nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po
dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.
Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg
moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie
słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu
mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska
łaskę u Pana ».
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Góra świątyni Pana

Iz 2, 2-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie
mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i
rzekną: « Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga
Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego
ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem ».
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla
licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a
swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10--11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d)
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Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Refren.
Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga; *
Bóg je umacnia na wieki.
Refren.
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Refren.
Obejdźcie dokoła Syjon, *
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg
wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: « Abba, Ojcze ». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

J 2, 1-11

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: « Nie mają już wina ».
Jezus Jej odpowiedział: « Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja ».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: « Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie ».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić
dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: « Napełnijcie stągwie wodą ». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino
aż do tej pory ».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilej-

skiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

27 sierpnia

ŚW. MONIKI
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Dobra żona jest światłem domu

Syr 26, 1-4. 13-16

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie
dodana tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego
czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w
każdym czasie.
Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia
jego kości. Darem Pana jest żona spokojna i za osobę dobrze
wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę.
Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic
równego osobie powściągliwej.
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

1

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.

2

3

Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pan użalił się nad nią i rzekł: « Nie płacz »

Łk 7, 11-17

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

28 sierpnia

ŚW. AUGUSTYNA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

wspólne

1 J 4, 7-16

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest
z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki
Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy
się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli
miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu
jest w nas doskonała.
Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił
nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg
trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg

trwa w nim.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)
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Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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
Największy z was niech będzie waszym sługą

Mt 23, 8-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swych uczniów: «Nie pozwalajcie na-

zywać 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.

29 sierpnia

MĘCZEŃSTWO ŚW. JANA CHRZCICIELA
Wspomnienie obowiązkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest własna.
PIERWSZE CZYTANIE
Mów wszystko, co ci rozkażę

Jr 1, 17-19

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Pan skierował do mnie następujące słowa:
« Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci
rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem
przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię
zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać. »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6. 15ab i 17 (R.: por. 15a)
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Refren: Usta me głoszą 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

Mt 5, 10

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

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 6, 17-29

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą
wziął za żonę.
Jan bowiem wypominał Herodowi: « Nie wolno ci mieć
żony twego brata ». A Herodiada zawzięła się na niego i rada
byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk
przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał
go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a
przecież chętnie go słuchał.
Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom
wojskowym i osobom znakomitym w Galilei.
Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia:
« Proś mię, o co chcesz, a dam ci ». Nawet jej przysiągł:
« Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa ».
Ona wyszła i zapytała swą matkę: « O co mam prosić? »
Ta odpowiedziała: « O głowę Jana Chrzciciela ».
Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła:
« Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela ».
A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę
i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go
w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
Oto słowo Pańskie.

WRZESIEŃ
1 września

BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji opolskiej:

Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

Również 1 września
W archidiecezji warmińskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POKOJU
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 492, nr 40.
EWANGELIA, s. 515, nr 60.

wspólne

2 września
W archidiecezji warmińskiej:

BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 308.

3 września

ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO,
PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
Albo
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 591, nr 129.

4 września
BŁOGOSŁAWIONYCH DZIEWIC I MĘCZENNIC
MARII STELLI I TOWARZYSZEK
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

wspólne

Również 4 września
W diecezji łomżyńskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W ŁOMŻY
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

7 września

ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie dowolne
W archidiecezji katowickiej i diecezji bielsko-żywieckiej:

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 540, nr 83.
EWANGELIA, s. 548, nr 89.

8 września

NARODZENIE NAJŚW. MARYI PANNY
Święto
W diecezji tarnowskiej:

Głównej Patronki diecezji – Uroczystość

W kościołach, które nie obchodzą uroczystości, przed Ewangelią jest
tylko jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Mi 5, 1-4a

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

6

Ps 13 (12), 6 (R.: por. Iz 61, 10b)

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, *
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewać Panu, *
który mnie obdarzył dobrem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

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

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA DŁUŻSZA
Mt 1, 1-16. 18-23
Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem
Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona;
Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była
Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był
ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona
Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia
babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda;
Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud
ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: « Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel », to znaczy: « Bóg z
nami ».
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA KRÓTSZA

Mt 1, 18-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest

to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: « Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel », to znaczy: « Bóg z
nami ».
Oto słowo Pańskie.

Również 8 września
W archidiecezji warmińskiej:

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
GIETRZWAŁDZKIEJ
Święto
Czytania podane w 310, s. 310.
W Mszach wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie Gietrzwałdzkiej
można wybrać czytania z 483, s. 483.

9 września
ŚW. PIOTRA KLAWERA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 568, nr 108.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

Również 9 września

BŁ. ANIELI SALAWY, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 621, nr 156.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

Również 9 września
W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W GORZOWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

12 września

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI
Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Ef 1, 3-6. 11-12
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy

byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
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.
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE, s. 503, nr 49.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
48

49

50

51

52
53

54

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.

55

Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Łk 1, 39-47

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».
Wtedy Maryja rzekła: « Wielbi dusza moja Pana, i raduje
się duch mój w Bogu, moim Zbawcy ».
Oto słowo Pańskie.

Również 12 września
W archidiecezji katowickiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
PIEKARSKIEJ
Głównej Patronki archidiecezji – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Ogromnie się weselę w Panu

Iz 61, 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,
że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie
płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia
wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan
Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec
wszystkich narodów.
Oto słowo Boże.
W Mszach wotywnych w Okresie Wielkanocnym pierwsze czytanie,
s. 498, nr 45.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd (R.: por. 1a)

1

4

5

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja dzięki Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuk mocarzy się łamie, *
a słabi przepasują się mocą.
Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, *

6

7

8

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg wybrał nas w Chrystusie
przed założeniem świata

Ef 1, 3-6. 11-12

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
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.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Imię Panny – Maryja

Łk 1, 26-33

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Oto słowo Pańskie.

Również 12 września
W diecezji gliwickiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe

Czytania jak w 317, s. 317, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.

13 września

ŚW. JANA CHRYZOSTOMA,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 577, nr 115.
EWANGELIA, s. 613, nr 150.

14 września

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Święto
Gdy to święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią wybiera się
tylko jedno z podanych czytań.
PIERWSZE CZYTANIE
Wąż z brązu znakiem ocalenia

Lb 21, 4b-9

Czytanie z Księgi Liczb.
W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I
zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: « Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie
ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mi-

zerny ».
Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc
ludzie do Mojżesza mówiąc: « Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby
oddalił od nas węże ». I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: « Sporządź węża i umieść
go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu ». Sporządził więc Mojżesz
węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 78 (77), 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b)
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Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy.
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, *
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta, *
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.
Refren.
Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, *
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, *
że Bóg Najwyższy ich Zbawicielem.
Refren.
Lecz oszukiwali Go swymi ustami *
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne, *
w przymierzu z Nim nie byli stali.
Refren.
On jednak będąc miłosierny *
odpuszczał im winę, a nie zatracał,

gniew swój często powściągał *
i powstrzymywał swoje wzburzenie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do
ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to
śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się
każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I
aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku
chwale Boga Ojca.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Krzyż narzędziem zbawienia

J 3, 13-17

 Słowa Ewangelii wg św. Jana.
Jezus powiedział do Nikodema:
« Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba
zstąpił, Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony ».
Oto słowo Pańskie.

15 września

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
Wspomnienie obowiązkowe
Ewangelia tego wspomnienia jest własna.
PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus stał się przyczyną wiecznego zbawienia

Hbr 5, 7-9

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym
wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego,
który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to,
co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b)

2

Refren: Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim.
Panie, do Ciebie się uciekam: †
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niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twe ucho, *
pośpiesz, aby mnie ocalić.
Refren.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Refren.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
i mówię: « Ty jesteś moim Bogiem ».
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Refren.
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, *
którą zachowałeś dla bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie *
na oczach ludzi.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

J 19, 25-27

Maryja pod krzyżem Jezus

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn
Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ». I od
tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
Albo:
EWANGELIA
Twoją duszę przeniknie miecz

Łk 2, 33-35

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka
dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:
« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoja
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu ».
Oto słowo Pańskie.

16 września

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
KORNELIUSZA, PAPIEŻA, I CYPRIANA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 552, nr 95.

17 września

ŚW. ROBERTA BELLARMINA,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 596, nr 134.
EWANGELIA, s. 611, nr 147.

Również 17 września
W archidiecezji warszawskiej:

BŁ. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO,
Wspomnienie obowiązkowe

BISKUPA

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.

18 września

ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA
Święto
W archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej:

Patrona archidiecezji i diecezji – Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Miarą starości jest życie nieskalane

Mdr 4, 7-15

Czytanie z Księgi Mądrości.
Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i
liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość,
a miarą starości życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość, i żyjąc
wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by
złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy:
bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci
prawy umysł.
Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli
do serca, że łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad
świętymi Jego opatrzność.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

1

2

11

12

13

14

Refren: Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
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 na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, †
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.
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.

Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

1 J 2, 12-17

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi,
że zwyciężyliście Złego.
Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do
was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża
trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto
miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem,
co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość

oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca

Łk 2, 41-52

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: « Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z
bólem serca szukaliśmy Ciebie ».
Lecz On im odpowiedział: « Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca? » Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im pod-

dany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u
Boga i u ludzi.
Oto słowo Pańskie.

19 września

ŚW. JANUAREGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 542, nr 84.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

Również 19 września
W diecezji legnickiej:

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA,
PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 331.

20 września

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA,
PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 525, nr 71.
EWANGELIA, s. 548, nr 89.

Również 20 września
W diecezji legnickiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W LEGNICY
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

21 września

ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Mateusza,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wspólne
o Apostołach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Usiłujcie zachować jedność

Ef 4, 1-7. 11-13

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.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru
Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania
posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

3

4

5

Ps 19 (18), 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powołanie Mateusza

Mt 9, 9-13

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

22 września
W archidiecezji krakowskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

BŁ. BERNARDYNY JABŁOŃSKIEJ, ZAKONNICY
W archidiecezji krakowskiej: Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej: Wspomnienie dowolne

Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
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.
Oto 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 zobaczył 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.

Również 22 września
W diecezji siedleckiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
KATEDRALNEGO W SIEDLCACH
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

23 września

ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 660, nr 187.
PSALM RESPONSORYJNY, s. 673.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ, s. 699.
EWANGELIA, s. 683, nr 206.

24 września
W diecezji bielsko-żywieckiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

Również 24 września
W diecezji kaliskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KALISZU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

25 września

BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 569, nr 109.

EWANGELIA, s. 683, nr 206.

Również 25 września
W archidiecezji warmińskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ WE FROMBORKU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

26 września

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KOSMY I DAMIANA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 527, nr 73.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Również 26 września

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
WAWRZYŃCA RUIZ I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 526, nr 72.
EWANGELIA, s. 551, nr 93.

wspólne

Również 26 września
W diecezji siedleckiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LEŚNIAŃSKIEJ
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 503, nr 49.
EWANGELIA, s. 515, nr 60.

Również 26 września
W diecezji kieleckiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W KIELCACH
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

27 września

ŚW. WINCENTEGO À PAULO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach) lub o świętych (tych,
którzy pełnili dzieła miłosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s.
705.
PIERWSZE CZYTANIE
Bórg wybrał to, co niemocne

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 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

1

2

3

4

5

6

7

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.

9

Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

EWANGELIA, s. 585, nr 121.

28 września

ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 544, nr 86.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

29 września

ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Zastępy aniołów służą Bogu

Dn 7, 9-10. 13-14

Czytanie z Księgi proroka Daniela.
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął
miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy
jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni,
jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć
tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i

otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba
przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie
narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.
Albo:
PIERWSZE CZYTANIE
Michał i jego aniołowie walczą z szatanem

Ap 12, 7-12a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie
znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza
Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A
oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego
świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

1
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5

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, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana: *
« Zaprawdę, chwała Pana jest wielka ».
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ps 103, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ujrzycie aniołów Bożych

J 1, 47-51

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: « Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma
podstępu ».
Powiedział do Niego Natanael: « Skąd mnie znasz? »
Odrzekł mu Jezus: « Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym ».
Odpowiedział Mu Natanael: « Rabbi, Ty jesteś Synem
Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! »

Odparł mu Jezus: « Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz
jeszcze więcej niż to ».
Potem powiedział do niego: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego ».
Oto słowo Pańskie.

Również 29 września
W diecezji warszawsko-praskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W WARSZAWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

30 września

ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Wszelkie Pismo jest od Boga natchnione
i pożyteczne do nauczania

2 Tm 3, 14-17

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych
znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do

nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia
w sprawiedliwości — aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)
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Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 13, 47-52

Jezus powiedział do tłumów:
« 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.

PAŹDZIERNIK
1 października

ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS,
DZIEWICY, DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Skieruję do niej pokój jak rzekę

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.
Tak 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

1

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *

2

3

i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prsotaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeżeli nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego

Mt 18, 1-4

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W tym czasie 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 »
Oto słowo Pańskie.

2 października

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Anioł strzeże w czasie drogi

(Wj 23, 20-23

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Tak mówi Pan:
« Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał
jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do
odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka,
Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11)
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Refren: Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.
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.
Wierność Jego jest puklerzem i tarczą; *

6

10

11

nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej, †
ani zarazy, co skrada się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.
Refren.
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 103 (102), 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze
w oblicze Ojca mojego

Mt 18, 1-5. 10

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W tym czasie 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 ».

Oto słowo Pańskie.

3 października
W diecezji warszawsko-praskiej:

ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Święto
Czytania jak 340.

4 października

ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
DRUGIE CZYTANIE
Świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata

Ga 6, 14-18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Co do mnie, 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
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, 25-30

 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.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie ».
Oto słowo Pańskie.

5 października

ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153 lub s. 662, nr 189.
EWANGELIA, s. 681, nr 204.

Również 5 października
W diecezji toruńskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W TORUNIU
Święto

Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

Również 5 października
W diecezji włocławskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ WE WŁOCŁAWKU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

6 października

ŚW. BRUNONA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 665, nr 191.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

Również 6 października
W diecezji włocławskiej:

ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 352.

7 października

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE
Apostołowie trwali na modlitwie
z maryją, Matką Jezusa

Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do
Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli
do sali na górze. Przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni
trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa, i braćmi Jego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

46
47
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Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.
Okazał moc swego ramienia,

52
53

54

55

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zwiastowanie narodzenia Chrystusa

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro

męża nie znam? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej
anioł.
Oto słowo Pańskie.

9 października

BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji krakowskiej: Święto
W diecezji kieleckiej i sandomierskiej:

Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość uczonego

Syr 39. 1-3. 4c-11

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Mąż uczony szukać będzie mądrości starszych pokoleń i
będzie zajęty proroctwami. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści, wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się będzie
zagadkami przypowieści.
Przebiegać będzie ziemię obcych narodów, bo zechce doświadczyć dobra i zła między ludźmi. Przyłoży swe serce, aby
od wczesnego ranka się zwrócić do Pana, który go stworzył, i
przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Otworzy usta swe w
modlitwie i błagać będzie za swoje grzechy. Jeżeli Pan Wielki

zechce, napełni go duchem rozumu, on zaś słowa mądrości
swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać Go będzie.
Sam pokieruje swoją radą i rozumem, nad ukrytymi Jego
tajemnicami zastanawiać się będzie. Wyłoży swą naukę o
umiejętności postępowania, a Prawem Przymierza Pana chlubić się będzie.
Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie będzie zapomniany, nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie
z pokolenia w pokolenie. Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie. Za życia zostawi
imię większe niż tysiąc innych, które po śmierci jeszcze
wzrośnie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2)
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Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.
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.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Refren.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, *
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Refren.
Powściągnij swój język od złego, *
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a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze, *
szukaj pokoju i dąż do niego.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 25, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o talentach

Mt 25, 14-30

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę 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 po-

wiedział: “ 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 ”.
Oto słowo Pańskie.

10 października

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
DIONIZEGO, BISKUPA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 539, nr 82.
EWANGELIA, s. 680, nr 202.

Również 10 października

ŚW. JANA LEONARDIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 574, nr 113.
EWANGELIA, s. 589, nr 127.

Również 10 października

wspólne

BŁ. ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
W diecezji kaliskiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 626, nr 160.

12 października
W archidiecezji poznańskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
METROPOLITALNEJ W POZNANIU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

13 października

BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji łowickiej: Głównego patrona diecezji – Uroczystość

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Iz 61, l-3a. 6a. 8b-9.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał

mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty
dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń
chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
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Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».
Refren.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: « Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

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

J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

J 15, 1-8

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy — latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się
ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami ».
Oto słowo Pańskie.

14 października

ŚW. KALIKSTA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
wspólne
o męczennikach, s. 522.
Albo czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 583, nr 120.
EWANGELIA, s. 591, nr 129.

Również 14 października

ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Poznać miłość Chrystusa

Ef 3, 14-19

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa
swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie
siły wewnętrznego człowieka, iżby Chrystus zamieszkał przez
wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć
duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
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.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
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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 życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

EWANGELIA, s. 681, nr 204.

Również 14 października
W archidiecezji gnieźnieńskiej:

BŁ. RADZIMA GAUDENTEGO, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 116.

EWANGELIA, s. 592, nr 131.

Również 14 października
W archidiecezji łódzkiej:

ŚW. TERESY OD JEZUSA,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania jak 366.

Również 14 października
W diecezji łowickiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W ŁOWICZU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

15 października

ŚW. TERESY OD JEZUSA,
DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

wspólne

Rz 8, 22-27

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Wiemy, 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. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś,
której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 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.
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.

EWANGELIA, s. 701, nr 224.

Również 15 października
W archidiecezji łódzkiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ W ŁODZI
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

16 października

ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
Wspomnienie obowiązkowe
W metropolii wrocławskiej i górnośląskiej:

Głównej Patronki Śląska i archidiecezji wrocławskiej –
Uroczystość
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Niewiasta, która boi się Pana

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31

Czytanie z Księgi Przysłów.
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa
perły.
Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie
czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len
się stara i wełnę, pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy

niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w
bramie chwalą jej czyny.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 13 17-18 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
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.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wdowy poświęcone Bogu

1 Tm 5, 3-10

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do
Tymoteusza.
Najmilszy:

Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami.
Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one
uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i
odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.
Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona
złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw
we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia
umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne.
A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników,
wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą
świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała,
że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym
przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy łaską i pragną sprawiedliwości,
albowiem będą nasyceni.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Chrystusa

Mk 3, 31-35

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali
po Niego, aby Go przywołać.
Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: « Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o
Ciebie.

Odpowiedział im: « Któż jest moją matką i którzy są
braćmi? »
I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: « Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką ».
Oto słowo Pańskie.

17 października

ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO,
BISKUPA I MĘCZENNIKA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE
Nasza ojczyzna jest w niebie

Flp 3, 17 – 4, 1

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i
wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża
Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są
przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd
też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do
swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także
wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i
chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

2

3

4

5

6

7

8

9

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany próbie,
otrzyma wieniec życia.

Jk 1, 12

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Ziarno, które obumrze, przynosi wiele owocu

J 12, 24-26

 Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha
swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go
mój Ojciec ».
Oto słowo Pańskie.

18 października

ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Łukasza,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wspólne
o Apostołach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Łukasz towarzyszy Pawłowi

2 Tm 4, 9-17a

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem
mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki,
Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze

mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem
przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu.
Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś
idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.
Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu
Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem
sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.
W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale
mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze
mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody
posłyszały.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12)
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12

13

17

18

Refren: Królestwo Pana głoszą Jego święci.
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 Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
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.

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
Żniwo jest wielkie, ale robotników mało

Łk 10, 1-9

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych,
siedemdziesięciu dwóch, 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 ” ».
Oto słowo Pańskie.

19 października
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW JANA DE BREBEUF,
IZAAKA JOGUES’A, PREZBITERÓW, ORAZ TOWARZYSZY
Wspomnienie dowolne

Czytania
wspólne
o męczennikach, s. 522.
Albo czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w
Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 538, nr 81.
EWANGELIA, s. 587, nr 124.

Również 19 października

ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Spodobało się Bogu przez głupstwo
głoszenia słowa zbawić wierzących

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
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 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

1

2

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy łaską i pragną sprawiedliwości,
albowiem będą nasyceni.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je

Mt 16, 24-27

 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 ».
Oto słowo Pańskie.

20 października

ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji krakowskiej:

Głównego Patrona archidiecezji – Uroczystość
W archidiecezji lubelskiej i diecezji bielsko-żywieckiej:

Patrona archidiecezji i diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Miłość względem biednych

Syr 3, 30 — 4, 10

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto
dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości; a w chwili potknięcia się znajdzie podporę.
Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem. Nie dręcz
duszy głodnego i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego
niedostatku.
Żebrzącego w strapieniu nie odpychaj, a od ubogiego nie
odwracaj swej twarzy. Nie odwracaj oka od proszącego i nie

dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten, co go stworzył,
wysłucha jego życzenia.
Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed
władzą skłaniaj głowę. Nakłoń ucha swego biednemu i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami.
Wyrwij krzywdzącego z ręki krzywdziciela, a gdy sądzić
będziesz, nie bądź małoduszny. Bądź ojcem dla sierot, jakby
mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię będzie bardziej niż twoja matka.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1 i 4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.
1 Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
4 On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
5 Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
6 Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
8 Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
9 Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęgą.
Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
Wiara bez uczynków jest martwa

Jk 2, 14-17

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama
wiara zdoła go zbawić?
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub
brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: « Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! », a nie dacie im
tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to
przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie.
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
Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny

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.

21 października

BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 579, nr 117.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

22 października
W archidiecezji gnieźnieńskiej:

PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. WOJCIECHA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania jak 100, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.

Również 22 października
W diecezji sandomierskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W SANDOMIERZU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

Również 22 października
W diecezji tarnowskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI
KATEDRALNEJ W TARNOWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

23 października

ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 575, nr 114.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

24 października

ŚW. ANTONIEGO MARII CLARETA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach) lub o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 559, nr 100.
EWANGELIA, s. 588, nr 125.

25 października
W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KOSZALINIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

28 października

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
Święto
W diecezji siedleckiej:

Głównych Patronów diecezji – Uroczystość

W diecezji siedleckiej i w kościołach, w których obchodzi się uroczystość,
pierwsze
czytanie
z
Czytania
wspólne
o Apostołach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Ef 2, 19-22

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu
świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

2

3

4

5

Ps 19 (18) , 2-3. 4-5 (R.: 5a)

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,

Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wybór Apostołów

Łk 6, 12-19

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie 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 też 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.

29 października
W archidiecezji częstochowskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

30 października
W archidiecezji katowickiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA METROPOLITALNEGO W KATOWICACH
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

Ostatnia niedziela października
W kościołach poświęconych, których data poświęcenia jest nieznana
(poza katedrami, które są podane w kalendarium liturgicznym
dla diecezji polskich):

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
WŁASNEGO KOŚCIOŁA
Uroczystość
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

LISTOPAD
1 listopada

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Wielki tłum zbawionych

Ap 7, 2-4. 9-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu
słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: « Nie wyrządzajcie szkody ziemi
ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi
Boga naszego ». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto
czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich
pokoleń synów Izraela.
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w
białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: « Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i
Barankowi ».
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i
czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: « Amen. Błogosławieństwo i
chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga
Bogu naszemu na wieki wieków. Amen! »
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
« Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? » I powiedziałem do niego: « Panie, ty wiesz ». I rzekł do mnie:
« To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe

szaty, i wybielili je we krwi Baranka ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

1
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Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Refren.
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, co Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ujrzymy Boga takim, jaki jest

1 J 3, 1-3

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy
nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat
zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się po-

dobnie jak On jest święty.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 28

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

Mt 5, 1-12a

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

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie ».
Oto słowo Pańskie.

2 listopada

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Dnia 2 listopada obchodzi się Wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych również wtedy, gdy ten dzień wypadnie w niedzielę. Podane schematy czytań są sharmonizowane z modlitwami trzech formularzy mszalnych zawartych w Mszale rzymskim.
PIERWSZA MSZA
PIERWSZE CZYTANIE
Nadzieja Hioba

Hi 19, 1. 23-27a

Czytanie z Księgi Hioba.
Hiob powiedział:
« Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze
umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na
wieki?
Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako
ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę
widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27 (26), 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a)

1

Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *

4
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kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren.
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, †
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, *
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
Refren.
Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Refren.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

1 Kor 15, 20-24a. 25-28

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co
pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć,
przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich
nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie
pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy.
Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z
wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już
wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie
poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 1, 5-6

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię
aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: « Ojcze, w Twoje
ręce powierzam ducha mojego ». Po tych słowach wyzionął
ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef,
członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o
ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w
grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu,
niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy

wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch
mężczyzn w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli
do nich: « Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie
ma Go tutaj; zmartwychwstał ».
Oto słowo Pańskie.
DRUGA MSZA
PIERWSZE CZYTANIE
Powszechne zmartwychwstanie

Dn 12,1-3

Czytanie z Księgi Proroka Daniela.
Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie:
« W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który
jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres
ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili
obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy,
kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w
prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku
hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask
sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak
gwiazdy przez wieki i na zawsze ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a)
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Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.
Jak łania pragnie wody ze strumienia, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Refren.
Rozpływa się we mnie moja dusza, *
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu.

3

4

W świątecznym orszaku, *
wśród radości i chwały.
Refren.
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
Refren.
I przystąpię do ołtarza Bożego, *
do Boga, który jest moim weselem i radością.
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, *
Boże mój, Boże.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jeśli umarliśmy z Chrystusem,
z Nim również żyć będziemy

Rz 6, 3-9

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? Przyjmując wiec 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.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim
złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To
wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz
człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już
więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się
wolny od grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstaw-

szy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma
już władzy.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 3, 16

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

J 11, 32-45

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Gdy Maria siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był
Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego:
« Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł ».
Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: « Gdzie go położyliście? »
Odpowiedzieli Mu: « Panie, chodź i zobacz ».
Jezus zapłakał.
A Żydzi rzekli: « Oto jak go kochał! »
Niektórzy z nich powiedzieli: « Czy Ten, który otworzył
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? »
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł
do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: « Usuńcie kamień ». Siostra zmarłego, Marta,
rzekła do Niego: « Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie ».
Jezus rzekł do niej: « Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli
uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? »

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że
Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał ».
To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: « Łazarzu,
wyjdź na zewnątrz! » I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: « Rozwiążcie go i pozwólcie mu
chodzić ». Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii
ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.
TRZECIA MSZA
PIERWSZE CZYTANIE
Bóg przyjął wybranych jako całopalną ofiarę

Mdr 3, 1-6. 9

Czytanie z Księgi Mądrości.
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano
za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja
ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł
ich godnymi siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a)
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Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.
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 ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Dni człowieka są jak trawa, *
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, ze wiatr go muśnie, już znika *
i wszelki ślad po nim ginie.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 4, 14 - 5, 1
To, co widzialne, przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie
wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem
niszczeje ten człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest

wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem
utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne,
przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 40

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
To jest wolą Ojca mego,
aby każdy, kto wierzy w Syna,
miał życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
W domu Ojca jest mieszkań wiele

J 14, 1-6

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I
we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę ».
Odezwał się do Niego Tomasz: « Panie, nie wiemy, dokąd
idziesz. Jak więc możemy znać drogę? »
Odpowiedział mu Jezus: « Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze

Mnie ».
Oto słowo Pańskie.

3 listopada

ŚW. MARCINA DE PORRES, ZAKONNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 667, nr 192.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

4 listopada

ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 568, nr 108.
EWANGELIA, s. 592, nr 130.

8 listopada
W diecezji płockiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W PŁOCKU
Święto

Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

9 listopada

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Święto
Gdy to święto wypada poza niedzielą, przed Ewangelią wybiera się
tylko jedno z podanych czytań.
PIERWSZE CZYTANIE
Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie
anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała
woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ
przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a
woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz
i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej
ściany świątyni, na południe od ołtarza.
Anioł rzekł do mnie: « Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy
wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od
których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną
przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek
dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną,
których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich
owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo ».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)

2

3

5

6

8

9

Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą: *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Refren.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Refren.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jesteście Bożą budowlą

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem
fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym
jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży

mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Krl 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Mówił o świątyni swego Ciała

J 2, 13-22

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły,
baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: « Weźcie
to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska ».
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: « Gorliwość
o dom Twój pożera Mnie ».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: « Jakim
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? »
Jezus dał im taką odpowiedź: « Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na nowo ».
Powiedzieli do Niego Żydzi: « Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech
dni? » On zaś mówił o świątyni swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które

wyrzekł Jezus.
Oto słowo Pańskie.

10 listopada

ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji łowickiej: Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
Albo
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 598, nr 136.
EWANGELIA, s. 585, nr 122.

Również 10 listopada
W diecezji łowickiej:

ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania jak 402.

11 listopada

ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
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 KRÓTSZA
Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich
braci najmniejszych, Mnieście uczynili

Mt 25, 31-40

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą
się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po
prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
“ Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie ”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: “ Panie, kiedy widzieli-

śmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”
A Król im odpowie: “ Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili ”.
Oto słowo Pańskie.

Również 11 listopada
W diecezji łowickiej:

ŚW. WIKTORII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Głównej patronki diecezji – Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Raczej zginąć, niż przekroczyć prawa Boże

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej.
Tak się zdarzyło, że siedmiu braci razem z matką zostało
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król
chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej
przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak
powiedział: « O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się
od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo ».
Drugi zaś w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: « Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie.
Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawo,
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego ».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział:
« Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a
spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam ». Nawet

sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: « Lepiej jest nam,
którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy
nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla
ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)
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13

15

16
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Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:

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

Mt 10, 17-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
« 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 ».
Oto słowo Pańskie.

12 listopada

ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji siedleckiej:

Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 577, nr 115.
EWANGELIA, s. 703, nr 226.

13 listopada

ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNA,
PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI

Wspomnienie obowiązkowe

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

Patronów diecezji – Świeto
PIERWSZE CZYTANIE
Ani smierć, ani życie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg
wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas
śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: « Z powodu Ciebie
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź ».
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 moce, 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.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

1

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.

2

3

4

5

6

Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie
dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Mt 10, 28-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
« 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 wszystkie włosy na głowie 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 listopada

ŚW. ALBERTA WIELKIEGO,
BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 597, nr 135.
EWANGELIA, s. 612, nr 148.

16 listopada

ROCZNICA POŚWIĘCENIA RZYMSKICH BAZYLIK
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Przybycie świętego Pawła do Rzymu

Dz 28. 11-16. 30-31

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Po trzech miesiącach pobytu na Malcie odpłynęliśmy z
Pawłem na statku aleksandryjskim z godłem Dioskurów, który przezimował na wyspie. Przybywszy do Syrakuz, pozostaliśmy trzy dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża przybyliśmy do
Regium i po jednym dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę siedem dni. Tak przybyliśmy do Rzymu.
Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i Trzech Gospod. Ujrzawszy
ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy.
Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać
prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Przez całe
dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i
przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc
królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98 (97), l. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2a)

1

2

3

Refren: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Refren.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Refren.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

4

5

6

zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio, *
Cieszcie się weselcie i grajcie.
Refren.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Piotr chodzi po wodzie

Mt 14, 22-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Po nakarmieniu tłumów 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 ».
Oto słowo Pańskie.

Również 16 listopada

ŚW. MAŁGORZATY SZKOCKIEJ
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o świętych (tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 645, nr 175.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

Również 16 listopada

ŚW. GERTRUDY, DZIEWICY
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
DRUGIE CZYTANIE
Poznać miłość Chrystusa

Ef 3, 14-19

przewyższającą wszelką wiedzę

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa
swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie
siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka
przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali
ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i
Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą
wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
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.
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.

6

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.
Refren.
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

EWANGELIA, s. 701, nr 224.

Również 16 listopada
W archidiecezji białostockiej, warmińskiej i warszawskiej
oraz w diecezji drohiczyńskiej, ełckiej i łomżyńskiej
i warszawsko-praskiej:

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA
W archidiecezji białostockiej:

Gównej Patronki archidiecezji – Uroczystość
W archidiecezji warmińskiej oraz w diecezji drohiczyńskiej,
ełckiej i łomżyńskiej: Święto
W diecezji warszawsko-praskiej: Wspomnienie obowiązkowe
W archidiecezji warszawskiej: Wspomnienie dowolne

W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Maryja stolicą mądrości

Prz 8, 22-35

Czytanie z Księgi Przysłów.
To mówi Mądrość Boża:
« Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku,

nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani
źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem
przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na
ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie
nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po
dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.
Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg
moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie
słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu
mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska
łaskę u Pana ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45 (44), 7 i 10. 11-12. 14-15
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Refren: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Refren.
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, *

15

odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Tt 3, 4-7

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa.
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze dla uczynków sprawiedliwych, jakie
zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego
wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Zwiastowanie narodzenia Chrystusa

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby

znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro
męża nie znam? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa ».
Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.

Również 16 listopada
W diecezji wrocławskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA METROPOLITALNEGO WE WROCŁAWIU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

Również 16 listopada
W diecezji opolskiej:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W OPOLU

Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

17 listopada

ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o świętych (tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, albo o zakonnicach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 675, nr 198.
EWANGELIA, s. 696, nr 218.

18 listopada

BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY,
DZIEWICY I MĘCZENNICY

Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji rzeszowskiej:

Patronki diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo
o męczennikach, s. 522.

Czytania

PIERWSZE CZYTANIE, s. 617, nr 152.
EWANGELIA, s. 549, nr 90.

Również 18 listopada
W diecezji zamojsko-lubaczowskiej:

wspólne

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W ZAMOŚCIU
Święto
Czytania wspólne W rocznicę poświęcenia kościoła, s. 464.

19 listopada

BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnicach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 668, nr 193.
EWANGELIA, s. 699, nr 221.

20 listopada

ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji sosnowieckiej:

Patrona diecezji – Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101 lub s. 542, nr 84.
EWANGELIA, s. 552, nr 95.

21 listopada

OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 496, nr 43.
EWANGELIA, s. 509, nr 53.

22 listopada

ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 618, nr 153.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

23 listopada

ŚW. KLEMENSA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne

Czytania
wspólne
o męczennikach, s. 522.
Albo czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 583, nr 120.
EWANGELIA, s. 585, nr 122.

Również 23 listopada

ŚW. KOLUMBANA, OPATA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach) lub o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 559, nr 100.
EWANGELIA, s. 697, nr 219.

24 listopada
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW
ANDRZEJA DUNG-LAC, PREZBITERA, I TOWARZYSZY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 550, nr 92.

25 listopada

ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ,
DZIEWICY I MĘCZENNICY

Wspomnienie dowolne
PIERWSZE CZYTANIE
Zwycięzca to odziedziczy

Ap 21,5-7

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Rzekł Siedzący na tronie: « Oto wszystko czynię nowe ». I
mówi: « Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe ».
I rzekł mi: « Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy i będę dla niego Bogiem, a on dla
Mnie będzie synem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali.
Wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Sidło się podarło, *
i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
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
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Mt 10, 28-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
« 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 wszystkie włosy na głowie 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.

Również 25 listopada
BŁ. MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA
(FRANCISZKI SIEDLISKIEJ), ZAKONNICY
Wspomnienie dowolne

Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 657, nr 185 albo s. 668, nr 193.
EWANGELIA, s. 686, nr 210.

30 listopada

ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
Święto
W diecezji warmińskiej:

Głównego Patrona diecezji – Uroczystość
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
PIERWSZE CZYTANIE
Ustanowię cię światłością dla pogan

Iz 49, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie!
Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności
wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w
cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: « Tyś
Sługą moim, w tobie się rozsławię ».
Ja zaś mówiłem: « Próżno się trudziłem, na darmo i na nic
zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda
u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się
moją siłą ».
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i
zgromadził Mu Izraela.
I rzekł mi: « To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela.

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 5a).

Refren: Po całej ziemi ich głos się rozchodzi.
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.
Refren.
Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce ziemi.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara rodzi się ze słowa Chrystusa

Rz 10, 9-18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w
sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych,
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: « Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony ».
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest
bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa
wszystkim, którzy Go wzywają. « Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony ».
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli?
Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić,

jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: « Jak piękne
stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę ».
Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem
mówi: « Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? »
Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się
słyszy, jest słowo Chrystusa.
Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: « Po całej
ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa ».
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 6b i 9c

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

Mt 4, 18-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
ludzi».
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci,
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

GRUDZIEŃ
2 grudnia

BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO, PREZBITERA
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji łódzkiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 560, nr 101.
EWANGELIA, s. 586, nr 123.

3 grudnia

ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne o pasterzach (misjonarzach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

1 Kor 9, 16-19. 22-23

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.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

1

2

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Mk 16, 15-20

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: « Idź-

cie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki
towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać,
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych
ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie ».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Oto słowo Pańskie.

4 grudnia

ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE
Strzec depozytu wiary

wspólne

2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza
Najmilszy:
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest
w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.
Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 63)

8

9

10

11

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

EWANGELIA, s. 687, nr 212.

Również 4 grudnia

ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie dowolne
W archidiecezji katowickiej:

Patronki archidiecezji – Wspomnienie obowiązkowe
W diecezji gliwickiej i sosnowieckiej: Wspomnienie obowiązkowe

Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 536, nr 80.
EWANGELIA, s. 549, nr 91.

6 grudnia

ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 558, nr 99.
EWANGELIA, s. 590, nr 128.

7 grudnia

ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 605, nr 142.

wspólne

EWANGELIA, s. 592, nr 130.

8 grudnia

NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość
PIERWSZE CZYTANIE
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje
i potomstwo niewiasty

Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: « Gdzie jesteś? »
On odpowiedział: « Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się ».
Rzekł Bóg: « Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? »
Mężczyzna odpowiedział: « Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: « Dlaczego to uczyniłaś? »
Niewiasta odpowiedziała: « Wąż mnie zwiódł i zjadłam ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: « Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 1ab)

1

2

3

4

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

DRUGIE CZYTANIE
Bóg wybrał nas w Chrystusie
przed założeniem świata

Ef 1, 3-6. 11-12

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przezna-

czeni 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.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krew-

na Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi
się stanie według twego słowa ».
Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.

9 grudnia

ŚW. JANA DIEGO CUAUHTLATOATZIN
Wspomnienie dowolne
Czytania
o świętych, s. 628.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 643, nr 173.
EWANGELIA, s. 681, nr 204.

11 grudnia

ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 566, nr 106.
EWANGELIA, s. 702, nr 225.

12 grudnia

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE

Wspomnienie dowolne
Czytania
o Najświętszej Maryi Pannie, s. 483.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 502, nr 48.
EWANGELIA, s. 509, nr 53 lub s. 515, nr 60.

13 grudnia

ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY
Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo Czytania wspólne
o dziewicach, s. 617.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 623, nr 157.
EWANGELIA, s. 625, nr 159.

14 grudnia

ŚW. JANA OD KRZYŻA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie obowiązkowe
Czytania
wspólne
o doktorach Kościoła, s. 595.
Albo czytania wspólne o świętych zakonnikach, jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE
Głosimy tajemnicę mądrości Bożej

1 Kor 2, l-10a

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem,
aby 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
uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie
mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość
ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale
naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz
właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego « ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują ». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

3

4

5

Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
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.

6

30

31

On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.
Refren.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie zachwieją się jego kroki.
Refren.

EWANGELIA, s. 700, nr 223.

21 grudnia

ŚW. PIOTRA KANIZJUSZA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne
o pasterzach
, s. 554.
Albo
Czytania
o doktorach Kościoła, s. 595.

wspólne

PIERWSZE CZYTANIE, s. 582, nr 119.
EWANGELIA, s. 610, nr 146.

26 grudnia

ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
Ukamienowanie św. Szczepana

Dz 6, 8-10; 7, 54-60

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie
wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze
Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi,
z którego natchnienia przemawiał.
Gdy usłyszeli to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i
zgrzytali zębami na niego.
A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: « Widzę
niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy
Boga ».
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili
się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: « Panie Jezu, przyjmij ducha mego! » A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: « Panie, nie poczytaj im tego grzechu ».
Po tych słowach skonał.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

3

4

6

8

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem, *

16

17

boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 118 (117), 26a i 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Mt 10, 17-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów:
« 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 ».
Oto słowo Pańskie.

27 grudnia

ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Święto
W kościołach, w których obchodzi się uroczystość św. Jana, pierwsze
czytanie
z
Czytania
wspólne
o Apostołach i Ewangelistach, s. 518.
PIERWSZE CZYTANIE
Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli

1 J 1, 1-4

Początek z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani:
To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co
patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło
się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione,
oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli
łączność z nami. A mieć z nami łączność znaczy: mieć ją z
Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w
tym celu, aby nasza radość była pełna.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: 12a)
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Refren: Niech sprawiedliwi weselą się w Panu.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokoło Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Refren.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

11

12

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

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jan ujrzał i uwierzył

J 20, 2-8

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: « Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono ».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył
leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na
jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Oto słowo Pańskie.

28 grudnia

ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
Święto
PIERWSZE CZYTANIE
1 J 1, 5 – 2, 2
Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani:
Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą
wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim
żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza
nas z wszelkiego grzechu.
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze
grzechy, Bóg będąc wiernym i sprawiedliwym odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiemy, że nie
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca,
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)

2

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
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gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Śmierć dzieci w Betlejem

Mt 2, 13-18

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: « Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić ».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się
spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: « Z Egiptu wezwałem Syna mego ».
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w

straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i
kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch,
stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: « Krzyk
usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe
dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma ».
Oto słowo Pańskie.

29 grudnia

ŚW. TOMASZA BECKETA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Wspomnienie dowolne
Czytania
o męczennikach, s. 522.
Albo
o pasterzach

wspólne
Czytania

wspólne

, s. 554.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 540, nr 83.
EWANGELIA, s. 683, nr 206.

31 grudnia

ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA
Wspomnienie dowolne
Czytania wspólne o pasterzach (papieżach), jak podano w Zestawieniu na s. 705.
PIERWSZE CZYTANIE, s. 563, nr 104.
EWANGELIA, s. 585, nr 122.

CZYTANIA WSPÓLNE

CZYTANIA WSPÓLNE
NA POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
I. W DNIU POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

1.

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie Prawa Bożego

Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10

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

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)

Refren: Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
129 Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Refren.
132 Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
133 Umocnij moje kroki Twoim słowem *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Refren.
135 Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
144 Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Jak niżej w rocznicę poświęcenia koscioła, s. @.
W okresie wielkanocnym można również wybrać czytanie Ap 21, 15a lub Ap 21, 9b-14, które podane są niżej jako pierwsze czytanie w
rocznicę poświęcenia koscioła, s. @ i @.
EWANGELIA
Jak niżej w rocznicę poświęcenia koscioła, s. @.

Mt 16, 13-19

II. NA POŚWIĘCENIE OŁTARZA
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

2.

PIERWSZE CZYTANIE
Jakub wziął kamień, postawił go jako stelę
i rozlał na jego wierzchu oliwę

Rdz 28, 10-18

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.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 4-5. 6-7ab. (R.: por. 2)
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3.

Refren: Stańmy z radoscią przed obliczem Pana.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
W Jego ręku głębiny ziemi,
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył,
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
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.

PIERWSZE CZYTANIE
Jozue zbudował ołtarz dla Pana

Joz 8, 30-35

Czytanie z Księgi Jozuego.
Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze
Ebal, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana, synom Izraela i jak
napisano w księdze Prawa Mojżesza: Ołtarz z kamieni surowych, nie ociosanych żelazem. Na nim złożono dla Pana ofiary uwielbienia i pojednania. Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis Prawa, które Mojżesz spisał dla synów Izraela.
Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemienni, stanęli
po obu stronach Arki, naprzeciw kapłanów i lewitów, połowa
po stronie góry Garizim, a druga połowa po stronie góry Ebal,
jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela. Następnie Jozue odczytał wszystkie
słowa Prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko do-

kładnie, jak napisano w księdze Prawa. Nie opuścił Jozue ani
jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je
wobec całego zgromadzenia Izraela, w obecności kobiet,
dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)
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4.

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

PIERWSZE CZYTANIE
Uroczystość poświęcenia ołtarza

1 Mch 4, 52-59

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej.
Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest
miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku, wstali
wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym
ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcze-

ścili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze
na cytrach, harfach i cymbałach.
Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni
obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali, a między ludem panowała bardzo wielka radość z
tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie.
Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy
od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: por. 1)
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Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
« Pójdziemy do domu Pana ».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Jeruzalem wzniesione jak miasto, *
gęsto i ściśle zabudowane.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Refren.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: « Pokój z tobą ».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

5.

PIERWSZE CZYTANIE
Bracia trwali w łamaniu chleba i modlitwie

Dz 2, 42-47

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele
znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem
i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą
serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.
Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 15-16. 19-20. 22-23. 27 (R.: por. 1)
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Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
lub: Alleluja.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
« Prawica Pańska wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała ».
Refren.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Refren.

22

23

27

6.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Pan jest Bogiem *
i daje nam światło.
ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Anioł stanął przy ołtarzu

Ap 8, 3-4

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem:
Przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby złożył je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złotym ołtarzu,
który jest tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy
świętych, z ręki anioła przed Bogiem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)
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Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
lub: Alleluja.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
« Pójdziemy do domu Pana ».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
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7.

Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Refren.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Refren.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: « Pokój z tobą ».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Nie możecie zasiadać przy stole Pana
i przy stole demonów

1 Kor 10, 16-21

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie
jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy,
czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy
bowiem bierzemy z tego samego chleba.
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 demo-

nów.
Oto słowo Boże.

8.

DRUGIE CZYTANIE
Przez Chrystusa składajmy ofiarę Bogu

Hbr 13, 8.15

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie
dajcie się uwieść różnym naukom, dobrze bowiem jest
wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą
korzyści tym, co się o nie ubiegają.
Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których
krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną,
pali się za obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić
lud, cierpiał poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego
poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Niego
więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc
warg, które wyznają Jego imię.
Oto słowo Boże.
Albo:
DRUGIE CZYTANIE

1 P 2, 4-9

Jak niżej w rocznicę poświęcenia kościoła, s. @.

EWANGELIA

9.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pośród nich będzie moje mieszkanie,
Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą moim ludem
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ez 37, 27

EWANGELIA
Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi

Mt 5, 23-24

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem
swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój ».
Oto słowo Pańskie.

10.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 4, 24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ojciec szuka prawdziwych czcicieli,
którzy będą Mu oddawać cześć w Duchu i prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwi czciciele Boga

J 4, 19-24

 Słowa Ewangelii według św. Jana.
Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:
« Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie
jest miejsce, gdzie należy czcić Boga ».
Odpowiedział jej Jezus: « Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w
Duchu i prawdzie ».

Oto słowo Pańskie.

11.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ez 37, 27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus jest ten sam,
wczoraj, dziś i na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Chrystus wywyższony na krzyżu
wszystkich pociągnie do siebie

J 12, 31-36a

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do tłumu: « Teraz odbywa się sąd nad
tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie ». To powiedział zaznaczając, jaką
śmiercią miał umrzeć.
Na to tłum Mu odpowiedział: « Myśmy się dowiedzieli z
Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżesz Ty możesz
mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to
jest ten Syn Człowieczy? »
Odpowiedział więc im Jezus: « Jeszcze przez krótki czas
przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości ».
Oto słowo Pańskie.

III. NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
KIELICHA I PATENY

12.

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 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1)

5

8

Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren.
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13.

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.

PIERWSZE CZYTANIE
Ustanowienie Eucharystii

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: « To jest Ciało moje za was wydane.
Czyńcie to na moją pamiątkę ». Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: « Ten kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę ».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

1

2

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

3

4

5

6

14.

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, *
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.
EWANGELIA

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6, 57

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec,
a Ja żyję przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kielich mój pić będziecie

Mt 20, 20-28

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi
synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: « Czego pragniesz? ».
Rzekła Mu: « Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli
w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej
stronie ».
Odpowiadając Jezus rzekł: « Nie wiecie, o co prosicie.
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? ».
Odpowiedzieli Mu: « Możemy ».
On rzekł do nich: « Kielich mój pić będziecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował ».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na
tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: « Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu ».
Oto słowo Pańskie.

15.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

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

J 6, 56

EWANGELIA
To jest Ciało moje.
To jest Krew moja

Mk 14, 12-16. 22-26

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę,
zapytali Jezusa Jego uczniowie: « Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? »
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:
« Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący
dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie
gospodarzowi: “ Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w
której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? ” On
wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas ».
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli,
tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: « Bierzcie, to jest Ciało moje ». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili
z niego wszyscy.
I rzekł do nich: « To jest moja Krew Przymierza, która za
wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie
będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym ».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
Oto słowo Pańskie.

IV. W ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

16.

PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Salomona

1 Krl 8, 22-23. 27-30

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł:
« O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga, jak Ty, ani w
górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego
przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z
całego swego serca.
Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież
niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta
świątynia, którą zbudowałem.
Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o
Boże mój, Panie, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w nocy i w
dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o
którym powiedziałeś: “ Tam będzie moje imię ”, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu.
Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz! ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2)

3

4

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, †
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17.

gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Refren.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Chwała Boża wypełnia świątynię

2 Krn 5, 6-8. 9b. 10.13 — 6, 2

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik
Król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona
przy nim przed Arką, składali na ofiarę owce i woły, których
nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej ilości.
Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pana na
jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do Świętego
Świętych, pod skrzydła cherubów, a cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej
drążki z wierzchu. Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego.
W Arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, tablic Przymierza, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy Pan zawarł
przymierze z synami Izraela w czasie ich wyjścia z Egiptu.
Kiedy tak zgodnie, jak jeden, trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy
podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i
że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem
chwały Pana, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić

swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pana wypełniła
świątynię Bożą.
Wtedy przemówił Salomon: « Pan powiedział, że będzie
mieszkać w chmurze, a ja Tobie, Panie, wybudowałem dom
na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 12b)
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18.

Refren: Ty, Panie Boże, panujesz nad wszystkim.
Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje;
Refren.
Do Ciebie, Panie, należy królowanie †
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła, *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Dom mój będzie nazwany domem modlitwy

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
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: Ap 21, 3b)
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19.

Refren: Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Refren.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Świątynia pełna chwały Boga

Ez 43, 1-2. 4-7a

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.

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
1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12 (R.: por. 13b)
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20.

Refren: Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.
Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje;
Refren.
Do Ciebie, Panie, należy królowanie †
i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim moc i siła, *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Woda wypływająca ze świątyni niesie życie

Ez 47, 1-2. 8-9. 12

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie
anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała
woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ
przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a
woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od oł-

tarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz
i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej
ściany świątyni, na południe od ołtarza.
Anioł rzekł do mnie: « Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy
wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od
których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną
przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek
dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną,
których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich
owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6)
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Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą: *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Refren.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Refren.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną.
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Refren.

Czytania wspólne w rocznicę poświęcenia kościoła

PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

21.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg nie mieszka w dziełach rąk ludzkich

Dz 7, 44-50

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Szczepan powiedział do ludu, starszych i uczonych:
« Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa. Ten
bowiem, który rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować
go według wzoru, który Mojżesz ujrzał. Przyjęli go nasi ojcowie i pod wodzą Jozuego wnieśli do ziemi pogan, których
Bóg wypędził przed ojcami naszymi, aż do czasów Dawida,
który znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby mógł wznieść
przybytek dla Boga Jakuba.
Ale dopiero Salomon wybudował Mu dom. Najwyższy
jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok:
“ Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich.
Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego? Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja
ręka? ” »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 4-5. 6-7ab. (R.: por. 2)
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Refren: Stańmy z radoscią przed obliczem Pana.
lub: Alleluja.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
W Jego ręku głębiny ziemi,
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22.

szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył,
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
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.

PIERWSZE CZYTANIE
Przybytek Boga z ludźmi

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swojego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: « Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego
ludem, a On będzie “ Bogiem z nimi ”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy
przeminęły ». I rzekł Siedzący na tronie: « Oto czynię
wszystko nowe ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: Ap 21, 3b)
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Refren: Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi.
lub: Alleluja.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
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23.

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Refren.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
Spójrz, Boże, tarczo nasza, *
wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące:
wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów

Ap 21, 9b-14

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Anioł tak się do mnie odezwał: « Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka ».
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i
ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości
kryształu.
Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a
na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są
imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma
dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion
dwunastu apostołów Baranka.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: por. 1)
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24.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
lub: Alleluja.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
« Pójdziemy do domu Pana ».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Jeruzalem wzniesione jak miasto, *
gęsto i ściśle zabudowane.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Refren.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: « Pokój z tobą ».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Jesteście świątynią Boga

1 Kor 3, 9b-11. 16-17

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem
fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie
może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym
jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży

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

DRUGIE CZYTANIE
Ef 2, 19-22
Kościół materialny jest obrazem Kościoła niewidzialnego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała

budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić
mieszkanie Boga przez Ducha.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 122 (121), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: por. 1)
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Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
« Pójdziemy do domu Pana ».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Refren.
Jeruzalem wzniesione jak miasto, *
gęsto i ściśle zabudowane.
Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Refren.
Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: « Pokój z tobą ».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Stare i Nowe przymierze

Hbr 12, 18-19. 22-24

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do
mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili,
aby do nich nie mówił.

Wy natomiast przystąpiliście do gór Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby
aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych,
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do
pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia
krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95 (94), 1-2. 4-5. 6-7ab. (R.: por. 2)
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Refren: Stańmy z radoscią przed obliczem Pana.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Refren.
W Jego ręku głębiny ziemi,
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył,
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
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.

DRUGIE CZYTANIE
Żywe kamienie tworzą duchową świątynię

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła.
Bracia:

1 P 2, 4-9

Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i
drogocennym, wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu
przez Jezusa Chrystusa.
To bowiem zawiera się w Piśmie: « Oto kładę na Syjonie
kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony ». Wam zatem, którzy
wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła i
kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 15-16. 19-20. 22-23. 27 (R.: por. 1)
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Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
« Prawica Pańska wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała ».
Refren.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Refren.
Kamień odrzucony przez budujących *
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28.

stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Pan jest Bogiem *
i daje nam światło.
ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
Refren.
EWANGELIA

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
Kościół zbudowany na Piotrze

Mt 16, 13-19

 Słowa Ewangelii według św. 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 ».
Oto słowo Pańskie.

29.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 7, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W moim domu ten, kto prosi, otrzymuje,
kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu

Łk 19, 1-10

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był
tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa,
kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł
do niego: « Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu ». Zeszedł więc z pośpiechem i
przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: « Do
grzesznika poszedł w gościnę ».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: « Panie, oto połowę
mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie ».
Na to Jezus rzekł do niego: « Dziś zbawienie stało się
udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło ».

Oto słowo Pańskie.

30.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Krl 7, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Oczyszczenie świątyni

J 2, 13-22

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły,
baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: « Weźcie
to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska ».
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: « Gorliwość
o dom Twój pożera Mnie ».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: « Jakim
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? »
Jezus dał im taką odpowiedź: « Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na nowo ».
Powiedzieli do Niego Żydzi: « Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech
dni? » On zaś mówił o świątyni swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które
wyrzekł Jezus.
Oto słowo Pańskie.

31.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 4, 24

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ojciec szuka prawdziwych czcicieli,
którzy będą Mu oddawać cześć w Duchu i prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwi czciciele Boga

J 4, 19-24

 Słowa Ewangelii według św. Jana.
Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa:
« Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie
jest miejsce, gdzie należy czcić Boga ».
Odpowiedział jej Jezus: « Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie
będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to
prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i
prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w
Duchu i prawdzie ».
Oto słowo Pańskie.

32.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ap 21, 3

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka razem z nimi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Uroczystość poświęcenia świątyni w Jerozolimie

J 10, 22-30

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia
Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni,
w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego:
« Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś
Mesjaszem, powiedz nam otwarcie ».
Rzekł do nich Jezus: « Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą
o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy ».
Oto słowo Pańskie.

CZYTANIA WSPÓLNE
O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

33.

PIERWSZE CZYTANIE
Potomek Ewy zwycięży szatana

Rdz 3, 9-15. 20

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: « Gdzie jesteś? »
On odpowiedział: « Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,
przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się ».
Rzekł Bóg: « Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? »
Mężczyzna odpowiedział: « Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: « Dlaczego to uczyniłaś? »
Niewiasta odpowiedziała: « Wąż mnie zwiódł i zjadłam ».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: « Ponieważ to uczyniłeś,
bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń
między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę ».
Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcde. 19 i 20a (R.: por. 15, 9d)
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Refren: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.
Refren.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu

Rdz 12, 1-7

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan 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.

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por. 49)
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Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
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.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Potomek Dawida będzie królował na wieki

2 Sm 7, 1-5. 8b-11. 16

Czytanie z Drugiej księgi Samuela.
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proro-

ka Natana: « Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka
Boża mieszka w namiocie ».
Natan powiedział do króla: « Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą ».
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące
słowa: « Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi
Pan: “ Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię
z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim,
nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci
sławę największych ludzi na ziemi.
Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go
tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się
więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim
izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami.
Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na
wieki ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)
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Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja ku Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuki siłaczy się łamią, *
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
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To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Przeniesienie Arki na Syjon

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

Czytanie z Księgi Kronik.
Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie
celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, które dla niej
przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów.
Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I
rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich
braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach,
harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny.
Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku
namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.
Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
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lub: Alleluja.
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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Maryja, stolica mądrości

Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów.
To mówi Mądrość Boża:
« Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku,
zanim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani
źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem
przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na
ziemi.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie
nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po
dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17
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Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.

PIERWSZE CZYTANIE
Maryja, stolica mądrości

Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego

i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
« Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam całą ziemię.
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie obłoku.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: “ W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo ”.
Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się noimi owocami.
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie — nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą,
a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu,
a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17
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Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
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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.

PIERWSZE CZYTANIE
Panna pocznie i porodzi Syna

Iz 7, 10-14; 8, 10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: « Proś dla siebie
o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy
to wysoko w górze ».
Lecz Achaz odpowiedział: « Nie będę prosił i nie będę
wystawiał Pana na próbę ».
Wtedy rzekł Izajasz: « Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się
także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z
nami ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)
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Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja ku Panu się wznosi.
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Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuki siłaczy się łamią, *
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Syn został nam dany

Iz 9, 1-3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa,
jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy,
jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.

Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic
na tronie Dawida i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)
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Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub: Alleluja.
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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

41.

PIERWSZE CZYTANIE
Ogromnie się weselę w Panu

Iz 61, 9-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Plemię ich będzie znane wśród narodów
i między ludami ich potomstwo.
Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,
że oni są szczepem błogosławionym Pana.
Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość
i chwała wobec wszystkich narodów.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)
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Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja ku Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Refren.
Łuki siłaczy się łamią, *
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
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w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Mi 5, 1-4a

Czytanie z księgi proroka Micheasza.
Tak mówi Pan:
« A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich.
Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.
Przeto Pan wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana,
przez majestat imienia Pana Boga swego.
Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza
rozciągnie się aż do krańców ziemi.
A On będzie pokojem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

1

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub: Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy, *
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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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę

Za 2, 14-17

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.
« Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam
pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają
się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a
ty poznasz, że Pan Zastępów mnie posłał do ciebie ».
Tak więc Pan zawładnie Juda jako swoim dziedzictwem w
Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij,
wszelkie ciało, przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55
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44.

Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.
Czytania wspólne o Najświętszej Maryi Pannie
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

DRUGIE CZYTANIE
Dz 1, 12-14
Apostołowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do
Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli

do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni
trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por. 49)
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45.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
lub: Alleluja.
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.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Wielki znak ukazał się na niebie

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak
na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem
diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i
rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna — mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie
ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza
Jego Pomazańca ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17
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Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
lub: Alleluja.
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.
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46.

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.

PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Jeruzalem przystrojone jak Oblubienica

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Nowe Jeruzalem, ujrzałem zstępujące z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swojego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: « Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego
ludem, a On będzie “ Bogiem z nimi ”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy
przeminęły ». I rzekł Siedzący na tronie: « Oto czynię
wszystko nowe ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Jdt 13, 18bcde. 19 i 20a (R.: por. 15, 9d)

18

Refren: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
lub: Alleluja.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.
Refren.
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47.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Rz 5, 12. 17-19

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.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy
otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego — Jezusa Chrystusa.
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na
wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie
dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1a)

1

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.
Raduje się me serce w Panu, *
moc moja ku Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
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Refren.
Łuki siłaczy się łamią, *
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.
Refren.
To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.
Refren.
Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)
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Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub: Alleluja.
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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty

Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił
tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc
naszych Ducha Syna swego, który woła: « Abba, Ojcze ». A

zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17
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Refren: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1, 3-6. 11-12
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W
Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa

Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
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.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Łk 1, 46-48. 49-50. 51-53. 54-55 (R.: por. 49)
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Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
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.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Refren.
EWANGELIA

51.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA DŁUŻSZA
Z Ducha Świętego jest to, co się poczęło w Maryi

Mt 1, 1-16. 18-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub
ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary,
których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką
była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed
był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona
Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam
ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza;
Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia
babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda;
Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem
Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud

ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: « Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel », to znaczy: « Bóg z
nami ».
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA KRÓTSZA

Mt 1, 18-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we
śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów ».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie

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

52.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

Mt 2, 13-15. 19-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: « Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić ».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się
spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: « Z Egiptu
wezwałem Syna mego ».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się
anioł Pański we śnie i rzekł: « Wstań, weź Dziecię i Jego
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali
na życie Dziecięcia ». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego
Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we
śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: « Nazwany będzie Nazarejczykiem ».

Oto słowo Pańskie.

53.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
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.

54.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja pocznie i porodzi Syna

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: « Bądź pozdrowiona, pełna
łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby
znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: « Nie bój się, Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca ».
Na to Maryja rzekła do anioła: « Jakże się to stanie, skoro
nie znam męża? »
Anioł Jej odpowiedział: « Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga
bowiem nie ma nic niemożliwego ».
Na to rzekła Maryja: « Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa ». Wtedy odszedł od Niej
anioł.
Oto słowo Pańskie.

55.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Łk 1, 39-47

Nawiedzenie świętej Elżbiety

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w
góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
« Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ».
Wtedy Maryja rzekła:
« Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy ».
Oto słowo Pańskie.

56.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo,
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Maryja porodziła Zbawiciela

Łk 2, 1-14

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać,

każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w
gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: « Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie ».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
« Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie ».
Oto słowo Pańskie.

57.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
zachowałaś słowa Boże
i rozważałaś je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Maryja zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu

Łk 2, 15b-19

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Pasterze mówili nawzajem do siebie: « Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan
oznajmił ».
Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i
Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o
tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy,
którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
Oto słowo Pańskie.

58.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Proroctwo Symeona

Łk 2, 27-35

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Symeon za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni. A
gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił
Boga i mówił:
« Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela ».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego:

« Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją
duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu ».
Oto słowo Pańskie.

59.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Znalezienie Jezusa w świątyni

Łk 2, 41-52

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem
świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli
dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
Niego: « Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z
bólem serca szukaliśmy Ciebie ».
Lecz On Im odpowiedział: « Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca? »
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział.

Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u
Boga i u ludzi.
Oto słowo Pańskie.

60.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Błogosławione łono, które Cię nosiło

Łk 11, 27-28

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno
zawołała do Niego: « Błogosławione łono, które Cię nosiło, i
piersi, które ssałeś ».
Lecz On rzekł: « Owszem, ale również błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je ».
Oto słowo Pańskie.

61.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Wesele w Kanie Galilejskiej

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.

J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: « Nie mają już wina ».
Jezus Jej odpowiedział: « Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? »
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: « Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie ».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do
żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić
dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: « Napełnijcie stągwie wodą ». I napełnili je aż po brzegi.
Potem do nich powiedział: « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu ». Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się
winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy
czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino
aż do tej pory ».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

62.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Oto syn Twój. Oto Matka twoja

J 19, 25-27

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: « Niewiasto, oto syn
Twój ». Następnie rzekł do ucznia: « Oto Matka twoja ».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.

CZYTANIA WSPÓLNE
O APOSTOŁACH I EWANGELISTACH
W kościołach, w których święto Apostoła obchodzi się jako uroczystość, należy przed Ewangelią odczytać dwie lekcje. Pierwsze czytanie należy wybrać z podanych niżej. Psalm responsoryjny podano we
właściwym dniu.

PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

63.

PIERWSZE CZYTANIE
Ustanowię cię światłością dla pogan

Iz 49, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Posłuchajcie mnie, wyspy; ludy najdalsze, uważajcie: Pan
mnie powołał już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu
swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił
mnie w swoim kołczanie.
I rzekł mi: « Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię ». Ja zaś mówiłem: « Próżno się trudziłem, na darmo i na
nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego ». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg
mój stał się moją siłą.
A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i
zgromadził Mu Izraela. A mówił: « To zbyt mało, iż jesteś Mi
Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby
moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi ».
Oto słowo Boże.

64.

PIERWSZE CZYTANIE
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Iz 52, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który
obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: « Twój Bóg
zaczął królować ».
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą
okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na
Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny
Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich
narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.
Oto słowo Boże.

65.

PIERWSZE CZYTANIE
Posłannictwo Apostołów

Iz 61, l-3a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał
mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty
dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń
chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.

66.

PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

Jr 1, 4-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące
słowo: « Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,

poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię
prorokiem dla narodów ».
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.
czytań wspólnych o Apostołach i Ewangelistach w okresie wielkanocnym

PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

67.

PIERWSZE CZYTANIE
Apostołowie świadkami Jezusa

Dz 1, 3-8

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że
żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.
Mówił: « Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą,
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym ».
Zapytywali Go zebrani: « Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? » Odpowiedział im: « Nie wasza
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i
w Samarii, i aż po krańce ziemi ».
Oto słowo Boże.

68.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 42-47

Życie pierwotnego Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Ochrzczeni trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego,
gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy,
co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.
Oto słowo Boże.

CZYTANIA WSPÓLNE
O MĘCZENNIKACH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

69.

PIERWSZE CZYTANIE
2 Krn 24, 18-22
Ukamienowanie kapłana Zachariasza na dziedzińcu świątyni

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik.
Naczelnicy judzcy wraz z królem opuścili świątynię Pana,
Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich
winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał
więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: « Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pana? Dlatego się wam nie
szczęści. Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści ».
Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go,
z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pana. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec
Zachariasza, Jojada, i zabił syna.
Kiedy zaś ten umierał, zawołał: « Oby Pan to widział i
pomścił, i za to zażądał sprawy! ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

3

4

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
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W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Męstwo Eleazara

2 Mch 6, 18. 21. 24-31

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej.
Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie,
mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny.
Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty,
ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli
go na osobne miejsce i prosili, aby zjadł przyniesione przez
nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje
tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso
z ofiar.
On dał im jasną odpowiedź: « Udawanie nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że
Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie
obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd,
ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani
żywy, ani umarły nie ucieknę.
Dlatego jeżeli mężnie teraz zakończę życie, okażę się
godny swojej starości, młodym zaś pozostawię piękny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i
święte prawa ». To powiedziawszy, natychmiast wszedł na

miejsce kaźni.
Ci, którzy go przyprowadzili, na skutek wypowiedzianych
przez niego słów zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili
bowiem, że one były szaleństwem.
Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział:
« Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem
uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleści
na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż Jego się boję ».
W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią pozostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości
narodu przykład szlachetnego usposobienia i pomnik cnoty.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. (R.: por. 5b)
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Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
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.
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Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Raczej zginąć, niż przekroczyć prawa Boże

2 Mch 7, 1-2. 9-14

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej.
Tak się zdarzyło, że siedmiu braci razem z matką zostało
schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król
chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej
przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak
powiedział: « O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się
od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo ».
Drugi zaś w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: « Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie.
Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawo,
wskrzesi i ożywi do życia wiecznego ».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział:
« Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a
spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam ». Nawet
sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: « Lepiej jest nam,
którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy
nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla
ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)

12

13

15

16

17

18

72.

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Godna podziwu matka męczenników

2 Mch 7, 1. 20-23. 27b-29

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej.
Tak się wydarzyło, że siedmiu braci zostało schwytanych.
Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich
zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci
była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci
siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje
kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: « Nie wiem, w jaki
sposób znaleźliście się w moim łonie, nie ja wam dałam
tchnienie i życie, a członki każdego z was nie ja ułożyłam.
Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz

dla Jego praw ».
Do najmłodszego zaś tak powiedziała:
« Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez
dziewięć miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu,
spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co
jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg
i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć,
abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)
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Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości.

Mdr 3, 1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni
trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg
ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną
ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak
iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami,
a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
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Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
lub: Alleluja.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
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żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg mocą męczenników

Syr 51, 1-8

Czytanie z Księgi Syracydesa
Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie
Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię Twoje, ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie. Ochroniłeś ciało moje od zguby, z sieci oszczerczego języka i od warg
wypowiadających kłamstwo, a wobec przeciwników stałeś się
pomocnikiem. I wybawiłeś mnie, według wielkości miłosierdzia i Twego imienia, od pokąsania przez tych, co są gotowi
mnie połknąć, od ręki szukających mej duszy, z wielu utrapień jakich doznałem, od uduszenia w ogniu, który mnie otacza, i ze środka ognia, który nie ja zapaliłem; z głębokich
wnętrzności Otchłani, od języka nieczystego i od słowa kłamliwego, od oszczerstwa języka przewrotnego wobec króla.
Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci, a życie moje było
blisko Otchłani, na dole.
Ze wszystkich stron otoczyli mnie i nie znalazłem wspomożyciela, rozglądałem się za pomocą od ludzi, ale nie przyszła. Wówczas wspomniałem na miłosierdzie Twoje, Panie, i
na dzieła Twoje, te od wieków, że wybawiasz tych, którzy
cierpliwie czekają na Ciebie, i wyzwalasz ich z ręki nieprzyjaciół.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 7a)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali.
Wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, *
sidło się podarło, i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM
Czytania wspólne o męczennikach

PIERWSZE CZYTANIE
Syn Człowieczy stojący po prawicy Boga

Dz 7, 55-60

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Kiedy Szczepan był pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy. I rzekł:
« Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po
prawicy Boga ».
A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili
się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: « Panie Jezu, przyjmij ducha mego! » A gdy osunął się na kolana, zawo-

łał głośno: « Panie, nie poczytaj im tego grzechu ». Po tych
słowach skonał.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)
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Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
lub: Alleluja.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Triumf wybranych

Ap 7, 9-17

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w
białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: « Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i
Barankowi ».

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i
czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: « Amen. Błogosławieństwo i
chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga
Bogu naszemu na wieki wieków. Amen! »
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
« Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? »
I powiedziałem do niego: « Panie, ty wiesz ».
I rzekł do mnie: « To ci, którzy przychodzą z wielkiego
ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka.
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu
oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad
nimi namiot.
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi
ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który
jest w pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia:
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
lub: Alleluja.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, *
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sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

Ap 12, 10-12a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: « Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i
władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został
strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu
swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci.
Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)
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Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
lub: Alleluja.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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, *
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oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Zwycięzca to odziedziczy

Ap 21, 5-7

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
I rzekł Siedzący na tronie: « Oto wszystko czynię nowe ».
I mówi: « Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe ».
I rzekł mi: « Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy i będę dla niego Bogiem, a on dla
Mnie będzie synem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)
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Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
lub: Alleluja.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało nam się, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Refren.
Mówiono wtedy między narodami: *
« Wielkie rzeczy im Pan uczynił ».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
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i ogarnęła nas radość.
Refren.
Odmień znowu nasz los, Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Refren.
Idą i płaczą *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością *
niosąc swoje snopy.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Chlubimy się z ucisków

Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy
pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
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lub: Alleluja.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Ani śmierć, ani życie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Rz 8, 31b-39

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg
wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać
wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas
śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i

przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: « Z powodu Ciebie
zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź ».
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 moce, 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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 15)
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Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Refren.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Refren.

81.

DRUGIE CZYTANIE
Nosimy w naszym ciele konanie Jezusa

2 Kor 4, 7-15

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy
cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz
nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie
giniemy.
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby
życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa
w nas śmierć, podczas gdy w was — życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego
napisano: « Uwierzyłem, dlatego przemówiłem »; my także
wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą
przez dziękczynienie wielu.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B (115), 10-11. 12-13. 15-16ab. 16c-18 (R.: por. 15)
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Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
« Jestem w wielkim ucisku ».
I zalękniony wołałem: *
« Każdy człowiek jest kłamcą ».
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Refren.
Czym się Bogu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.
Refren.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twej służebnicy.
Refren.
Ty rozerwałeś moje kajdany. †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana, *
przed całym Jego ludem.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Niby umierający, a oto żyjemy

2 Kor 6, 4-10

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: « W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą ». Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w
chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność,
przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą,
przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i

pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. Uchodzący za
oszustów, a przecież prawdomówni; niby nieznani, a przecież
dobrze znani; niby umierający, a oto żyjemy; jakby karceni,
lecz nie uśmiercani; jakby smutni, lecz zawsze radośni; jakby
ubodzy, a jednak wzbogacający wielu; jako ci, którzy nic nie
mają, a posiadają wszystko.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
2 Tm 2, 8-13; 3, 10-12
Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Jezusie Chrystusie,
spotkają prześladowania

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę
niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na
wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.
Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim
współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w
cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się
będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się
zaprzeć siebie samego.
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości,
prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w
Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze
wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć
zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1)
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Refren: Zbaw mnie, o Boże, chronię się do Ciebie.
Zachowaj mnie, Boże, *
bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: Tyś jest Panem moim; « *
nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Refren.
Ci, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, *
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
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Refren.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
To On mój los zabezpiecza.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości,
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara podtrzymuje wytrwałość

Hbr 10, 32-36

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Bracia:
Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po
oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc
wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to
stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili.
Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością
przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc
nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili
obietnicy.
My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, *
sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie

Jk 1, 2-4. 12

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć
spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.
Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście
byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem
zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany
przez Pana tym, którzy Go miłują.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

2

3

4

5

6

7

8

9

86.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 3, 14-17
Nie obawiajcie się gróźb i nie dawajcie się zaniepokoić

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości,
błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie
dajcie się zaniepokoić.
Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie
zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od
was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste su-

mienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam
oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża,
cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7b-8 (R.: por. 8)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
Gdyby Pan nie był po naszej stronie, *
gdy ludzie przeciw nam powstali,
wtedy pochłonęliby nas żywcem, *
gdy gniew ich przeciw nam zapłonął.
Refren.
Wówczas zatopiłaby nas woda, *
potok by popłynął nad nami,
wówczas potoczyłyby się nad nami *
wezbrane wody.
Refren.
Sidło się podarło, *
i zostaliśmy uwolnieni.
Nasza pomoc w imieniu Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
1 P 4, 12-19
Cieszcie się, gdy jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła.
Umiłowani:
Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami

cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy
objawieniu się Jego chwały.
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam dla imienia
Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Nikt jednak z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych
dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu.
Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie
są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem
dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą,
niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)
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Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Refren.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.
Refren.
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.

Refren.

88.

DRUGIE CZYTANIE
1 J 5, 1-5
Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat,jest nasza wiara

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się
narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość
względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat,
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza
wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym?
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2. 4. 5 i 8. 11 (R.: por. 1)
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Refren: Zbaw mnie, o Boże, chronię się do Ciebie.
Zachowaj mnie, Boże, *
bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: Tyś jest Panem moim; « *
nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Refren.
Ci, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich, *
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Refren.
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Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
To On mój los zabezpiecza.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, *
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości,
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.
EWANGELIA

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
Jezus zapowiada prześladowania

Mt 10, 17-22

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów: « 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 nie-

nawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony ».
Oto słowo Pańskie.

90.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1, 12

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany próbie,
otrzyma wieniec życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Mt 10, 28-33

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich Apostołów: « 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 wszystkie włosy na głowie 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.

91.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy,
Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Mt 10, 34-39

 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 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, znajdzie je ».
Oto słowo Pańskie.

92.

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
Kto straci swe życie z mego powodu,
ten je zachowa

Łk 9, 23-26

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus 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.

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a
siebie zatraci lub szkodę poniesie?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn
Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej
chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów ».
Oto słowo Pańskie.

93.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze,
przynosi plon obfity

J 12, 24-26

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w
ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze,
przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja
jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go
mój Ojciec ».
Oto słowo Pańskie.

94.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony Ojciec miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy,

Por 2 Kor 1, 3b-4a

który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować

J 15, 18-21

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Jeżeli was świat
nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “ Sługa
nie jest większy od swego pana ”.
Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale
to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie
znają Tego, który Mnie posłał ».
Oto słowo Pańskie.

95.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Świat ich znienawidził za to,
że nie są ze świata

J 17, 11b-19

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: « Ojcze Święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak
My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich

w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z
nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło
Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na
świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził
za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł
od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i
oni byli uświęceni w prawdzie ».
Oto słowo Pańskie.

CZYTANIA WSPÓLNE
O PASTERZACH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

96.

PIERWSZE CZYTANIE
Mojżesz wstawia się za ludem

Wj 32, 7-14

Czytanie z Księgi Wyjścia.
Pan rzekł do Mojżesza: « Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył
się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo
szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: “ Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej ” ».
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: « Widzę, że lud ten
jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju,
aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a
ciebie uczynić wielkim ludem ».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego, Pana, i
mówić: « Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi
Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i
silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: “ W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi ”. Odwróć zapalczywość Twego
gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi,
którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich:
“ Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki ” ».
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na
swój lud.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 106 (105), 19-20. 21-22. 23
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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 niszczył.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest dziedzictwem lewitów

Pwt 10, 8-9

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz w ten sposób przemówił do ludu: « Pan wybrał
pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pana, by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu, co
dzieje się aż do tego dnia. Dlatego Lewi nie ma działu ani
dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest
Pan, jak powiedział do niego Pan, twój Bóg ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

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

PIERWSZE CZYTANIE
Namaszczenie Dawida na króla

1 Sm 16, 1b. 6-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.
Pan rzekł do Samuela: « Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami
upatrzyłem sobie króla ».
Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i mówił: « Z pewnością
przed Panem jest Jego pomazaniec ».
Jednak Pan jednak rzekł do Samuela: « Nie zważaj ani na
jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie
tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy
na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce ».
Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go
Samuelowi, ale ten rzekł: « Ten też nie został wybrany przez
Pana ».
Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: « Ten też nie został wybrany przez Pana ».
I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów,

lecz Samuel oświadczył Jessemu: « Nie ich wybrał Pan ».
Samuel więc zapytał Jessego: « Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: « Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on
pasie owce ».
Samuel powiedział do Jessego: « Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie
przyjdzie ».
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd.
Wtedy Pan rzekł: « Wstań i namaść go, to ten ».
Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
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Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».
Refren.
« Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
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Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: “ Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ” ».
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

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
Ps 40 (39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)
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Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

O misjonarzach:

100.

PIERWSZE CZYTANIE
Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Iz 52, 7-10

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

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)

1

2

3

7

8
10

101.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Refren.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Iz 61, l-3a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał
mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc
złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty
dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń
chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
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Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».
Refren.
« Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: “ Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ” ».
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

Jr 1, 4-10

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie następujące
słowo: « Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię
prorokiem dla narodów ».

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

1

2

3

7

8
10

103.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Refren.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Odpowiedzialność posłańca Bożego

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

Ez 3, 16-21

Pan skierował do mnie to słowo: « Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. Jeśli
powiem bezbożnemu: “ Z pewnością umrzesz ”, a ty go nie
upomnisz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi i ocalić
mu życie, to bezbożny ów umrze z powodu swego grzechu,
natomiast ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego krew.
Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie zawrócił od
swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on
umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego
siebie.
Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś z powodu jego
grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie mu się pamiętać, ciebie jednak uczynię odpowiedzialnym za jego krew.
Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by sprawiedliwy
nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz
samego siebie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
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Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg jest pasterzem swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.

Ez 34, 11-16

To mówi Pan Bóg: « Oto Ja sam będę szukał moich owiec
i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych
owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze
wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i
mroczne.
Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na
górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych
miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na
dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na
legowisko, mówi Pan Bóg.
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem,
skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 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.
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.

5

6

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 życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.
Czytania wspólne o pasterzach
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

O misjonarzach:

105.

PIERWSZE CZYTANIE
Apostołowie zwracają się do pogan

Dz 13, 46-49

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: « Należało głosić
słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami
uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się
do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: “ Ustanowiłem Cię
światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce
ziemi ” ».
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo
Pańskie rozszerzało się po całym kraju.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

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

PIERWSZE CZYTANIE
Duch Święty ustanowił biskupów,
aby kierowali Kościołem

Dz 20, 17-18a. 28-32. 36

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych
Kościoła.
A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: « Uważajcie
na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty
ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga,
który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu
wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada.
Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i
w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.
A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi ».
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze
wszystkimi.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

1

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

PIERWSZE CZYTANIE
Chrystus zmartwychwstał,
by głosić światło wszystkim narodom

Dz 26, 19-23

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł powiedział: «Królu Agryppo, widzeniu z nieba nie
mogłem się sprzeciwić. Lecz nawoływałem najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej,
i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, i pełnili
uczynki godne pokuty. Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi
w świątyni i usiłowali zabić.
Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli
Prorocy i Mojżesz, że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i
poganom».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

1

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.
lub: Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2

bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

108.

DRUGIE CZYTANIE
Różne dary w Kościele

Rz 12, 3-13

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Mocą łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was:
Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy,
lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg
każdemu w wierze wyznaczył.
Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie
wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie
wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z
osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź
dar proroctwa — do stosowania zgodnie z wiarą; bądź to
urząd diakona — dla wykonywania czynności diakońskich;
bądź urząd nauczyciela — dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania — dla karcenia. Kto zajmuje
się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto
jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego,
podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku
bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Oto słowo Boże.

W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

O misjonarzach:

109.

DRUGIE CZYTANIE
Spodobało się Bogu
przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Nauka 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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)
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Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Refren.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 4, 1-5

Słudzy Chrystusa i szafarze tajemnic Bożych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy
tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z
nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez
was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet
sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim
sędzią.
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie
Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni
zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27 (R.: por. 2a)
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Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
« Na wieki ugruntowana jest łaska », *
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.
Refren.
« Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia ».
Refren.
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« Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska, *
a w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: “ Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ” ».
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

1 Kor 9, 16-19. 22-23

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.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)
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Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Refren.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg powołał sługi Nowego Przymierza

2 Kor 3, 1-6a

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo
czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was
lub od was?
Wy jesteście naszym listem pisanym w sercach naszych,
listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o
was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu
posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na
żywych tablicach serc.

A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nic
żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z
siebie lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też
sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Głosimy Jezusa Chrystusa

2 Kor 4, 1-2. 5-7

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie,
nie upadamy na duchu. Unikamy postępowania ukrywającego

sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani
nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy
przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka.
Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa
jako Pana, a nas jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem
Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością
poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)

Refren: Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
129 Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Refren.
132 Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
133 Umocnij moje kroki Twoim słowem *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Refren.
135 Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
144 Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Refren.

114.

DRUGIE CZYTANIE

2 Kor 5, 14-20

Bóg przekazał nam posługę jednania

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro
jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za
wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a
jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej
nie znamy Go w ten sposób.
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą
przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.
Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo
jednania.
Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo
jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W
imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118 (117), 15-16. 19-20. 22-23. 27 (R.: por. 1)
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Refren: Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
« Prawica Pańska wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała ».
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Refren.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Refren.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.
Refren.
Pan jest Bogiem *
i daje nam światło.
ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Jezus ustanowił pasterzy i nauczycieli

Ef 4, 1-7. 11-13

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.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru
Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i na-

uczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania
posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
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.
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 życia
i zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.
Refren.

116.

DRUGIE CZYTANIE
Posłannictwo głoszenia słowa Bożego

Kol 1, 24-29

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. Po to właśnie się trudzę
walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
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Refren: Idźcie i głoście światu 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

1 Tes 2, 2b-8

Dać nie tylko naukę Bożą,lecz nadto dusze nasze

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Tesaloniczan.
Bracia:
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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10 (R.: por. 3)
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Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
śpiewajcie Panu, stawcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Refren.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
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rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Refren.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Strzec depozytu wiary

2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza
Najmilszy:
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest
w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Weź udział w
trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
Oto słowo Boże
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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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, *
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to On mój los zabezpiecza.
Refren.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wykonaj dzieło ewangelisty,
spełnij swe posługiwanie

2 Tm 4, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie
sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą
znosili, ale według własnych pożądań — ponieważ ich uszy
świerzbią — będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło
ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.
Oto słowo Boże.

W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 (R.: por. 4)

2

3

4

5

6

8

120.

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 Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na niemi.
Refren.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Żywe przykłady dla owczarni

1 P 5, 1-4

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy,
a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej
chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest
przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli,
jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe
przykłady dla stada.

Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
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.
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 życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.
EWANGELIA

121.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Żniwo wielkie, ale robotników mało

Mt 9, 35-38

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w
tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył
wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli 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.
O papieżu:

122.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział: « Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi ».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Ty jesteś Piotr – Opoka,

Mt 16, 13-19

i na tej opoce zbuduję mój Kościół

 Słowa Ewangelii według św. 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 ».
Oto słowo Pańskie.

123.

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
Największy z was niech będzie waszym sługą

Mt 23, 8-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swych uczniów: «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.
O misjonarzach:

124.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 28, 19a. 20b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Mt 28, 16-20

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Po zmartwychwstaniu Chrystusa jedenastu uczniów udało
się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: « Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata ».
Oto słowo Pańskie.

125.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział: « Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi ».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Powołanie pierwszych uczniów

Mk 1, 14-20

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

126.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 5, 19

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

Mk 16, 15-20

Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i
powiedział do nich: « Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają
zdrowie ».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Oto słowo Pańskie.
O misjonarzach:

127.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1, 17

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział: « Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi ».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Cudowny połów ryb

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, że zobaczył dwie łodzie,
stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona,

poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi
nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: « Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów ».
A Szymon odpowiedział: « Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci ».
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że
sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w
drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i
rzekł: « Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 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.

128.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan mnie posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Rozesłanie uczniów

Łk 10, 1-9

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych
siedemdziesięciu dwóch 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 ”. »
Oto słowo Pańskie.

129.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Największy niech będzie jak najmłodszy

Łk 22, 24-30

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje
się być największy. Lecz On rzekł do nich: « Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy
między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak
sługa. Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem?
Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.

Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach.
Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je
mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim
stole oraz żebyście zasiadali na tronach i sądzili dwanaście
pokoleń Izraela ».
Oto słowo Pańskie.

130.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dobry pasterz oddaje życie za owce

J 10, 11-16

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział:
« Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do
którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka,
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na
owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie
są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać
głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz ».
Oto słowo Pańskie.

131.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami.

J 15, 5

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przeznaczyłem was na to,
abyście szli i przynosili owoc

J 15, 9-17

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.
O papieżu:

132.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

J 10, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Paś baranki moje, paś owce moje

J 21, 15-17

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożywał z nimi
śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: « Szymonie, synu Jana,
czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? »
Odpowiedział Mu: « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ».
Rzekł do niego: « Paś baranki moje ».
I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: « Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie? »
Odparł Mu: « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ».
Rzekł do niego: « Paś owce moje ».
Powiedział mu po raz trzeci: « Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie? »
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: « Czy
kochasz Mnie? » I rzekł do Niego: « Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham ».
Rzekł do niego Jezus: « Paś owce moje ».
Oto słowo Pańskie.

CZYTANIA WSPÓLNE
O DOKTORACH KOŚCIOŁA
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

133.

PIERWSZE CZYTANIE
Dar mądrości

1 Krl 3, 11-14

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Gdy Salamon się modlił, Pan Bóg powiedział do niego:
« Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa i nie poprosiłeś o zgubę twoich
nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i
daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie
przed tobą nie było i po tobie nie będzie.
I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak
iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów.
Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując
moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to
przedłużę twoje życie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

3

4

5

6

Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
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, *

30

31

134.

a prawość twoja jak blask południa.
Refren.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość skarb najcenniejszy

Mdr 7, 7-10. 15-16

Czytanie z Księgi Mądrości.
Modliłem się i dano mi zrozumienie,
przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości.
Przeniosłem ją nad berła i trony
i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
Nie porównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
a srebro przy niej ma wartość błota.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo nie zna snu blask od niej bijący.
A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano,
On jest bowiem i przewodnikiem mądrości,
i Tym, który mędrcom nadaje kierunek.
W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)

Refren: Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.

8

9
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Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość

Syr 15, 1-6

Czytanie z Księgi Syracydesa
Ten, co Pana się boi, będzie dobrze czynił,
a kto się trzyma Prawa, posiądzie mądrość.
Jak matka wyjdzie naprzeciw niego
i jak młoda małżonka go przyjmie.
Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wodą mądrości.
Oprze się na niej i nie upadnie,
zbliży się do niej i nie będzie zawstydzony.
Wywyższy go ponad jego bliskich
i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.
Znajdzie wesele i wieniec uniesienia
i wieczne imię odziedziczy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)

9

10

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *

11

12

13

14
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nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Mądrość uczonego

Syr 39. 1a. 5b. 6-10

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Kto przyłożył swoją duszę do poznania Prawa Najwyższego, od wczesnego ranka zwróci się do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Jeżeli Pan Wielki
zechce, napełni go duchem rozumu, on zaś słowa mądrości
swej jakby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać Go będzie.
Sam pokieruje swoją radą i rozumem, nad ukrytymi Jego
tajemnicami zastanawiać się będzie. Wyłoży swą naukę o
umiejętności postępowania, a Prawem Przymierza Pana chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki
nie będzie zapomniany, nie zatrze się pamięć o nim, a imię
jego żyć będzie z pokolenia w pokolenie.
Mądrość jego opowiadać będą narody, a zgromadzenie
wychwalać go będzie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)

3

4

5

6
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Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
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.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.
czytania wspólne o doktorach kościoła
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem

Dz 2, 14a. 22-24. 32-36

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i
przemówił donośnym głosem:
« Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa
Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził
wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg
przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego
Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci,
gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim.
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-

śmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał
od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami
widzicie i słyszycie.
Bo Dawid nie wstapił do nieba, a jednak powiada: “ Rzekł
Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoch ”.
Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg
i Panem, i Mesjaszem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 63)
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Refren: Słowa Twe, Panie, sa duchem i życiem.
lub: Alleluja.
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.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg spełnił obietnicę daną ojcom

Dz 13, 26-33

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Kiedy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze: « Bracia, synowie rodu Abrahama, i ci spośród was, którzy się boją Boga!
Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo

mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na
śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. A gdy wykonali
wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli
w grobie.
Ale Bóg wskrzesił Go z martwych, a On ukazywał się
przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do
Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.
My właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci,
wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim:
“ Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził ” ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)
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Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
lub: Alleluja.
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.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

139.

DRUGIE CZYTANIE
Spodobało się Bogu przez głupstwo
głoszenia słowa zbawić wierzących

1 Kor 1, 18-25

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Nauka 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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)
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Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
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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.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Głosimy tajemnicę mądrości Bożej

1 Kor 2, 1-10a

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby 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
uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie
mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość
ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale
naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz
właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego « ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła-

ło pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują ». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
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.

DRUGIE CZYTANIE
My znamy zamysł Chrystusowy

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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)
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Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Zwiastować poganom niezgłębione bogactwa Chrystusa

Ef 3, 8-12

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:

Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym
jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami
w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w
przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna
Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich,
zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z
ufnością dzięki wierze w Niego.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 37 (36), 3-4. 5-6. 30-31 (R.: 30a)
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Refren: Słowa mądrości głosi sprawiedliwy.
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.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, *
a język jego mówi to, co słuszne.
Prawo Boże jest w jego sercu *
i nie chwieją się jego kroki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jezus ustanowił pasterzy i nauczycieli

Ef 4, 1-7. 11-13

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.
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru
Chrystusowego. I On ustanowił jednych apostołami, innych
prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania
posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
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,
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cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Strzec depozytu wiary

2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza
Najmilszy:
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest
w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Weź udział w
trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
Oto słowo Boże
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 12b)
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Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.
Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich.
Z całego swego serca szukam Ciebie; *
nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań.
Refren.
W sercu swym przechowuję Twe słowa, *
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.
Błogosławiony jesteś, o Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
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Refren.
Opowiadam swoimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe upomnienia, *
niż z wszelkiego bogactwa.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wykonaj dzieło ewangelisty,
spełnij swe posługiwanie

2 Tm 4, 1-8

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza.
Najmilszy:
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie
sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie
potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą
znosili, ale według własnych pożądań — ponieważ ich uszy
świerzbią — będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło
ewangelisty, spełnij swe posługiwanie.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
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.
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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.
EWANGELIA

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 16

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

Mt 5, 13-19

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Wy jesteście solą
dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są
w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie.
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko

spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań,
choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy
wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim ».
Oto słowo Pańskie.
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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.
Albo:

1 Kor 2, 7

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Głosimy tajemnicę mądrości Bożej,
którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku

Mt 7, 21-29

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie każdy, który Mi mówi: “ Panie, Panie! ” wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego 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.
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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
Nowe i stare skarby

Mt 13, 47-52

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do tłumów:
« Królestwo niebieskie podobne jest 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.

149.

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
Jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus

Mt 23, 8-12

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swych uczniów: «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.

150.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 8, 11; Mk 4, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ziarnem jest słowo Boże, siewcą zaś Chrystus;
każdy, kto Go znajdzie, bedzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA

Mk 4, 1-10. 13-20

Przypowieść o siewcy

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki
tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i
usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora.
Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:
« Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno
padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet
wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca
przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie
wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły,
wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny ».
I dodał: « Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha ».
A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z
Dwunastoma, o przypowieści. I mówił im: « Nie rozumiecie
tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści?
Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje
się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych
posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu
słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między
ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski
tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię
żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i
wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny ».
Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Mk 4, 1-9

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

151.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Albo:

J 15, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nauka Krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie,
mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Łk 6, 43-45

Z obfitości serca mówią usta

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani
złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo
z obfitości serca mówią jego usta ».
Oto słowo Pańskie.

CZYTANIA WSPÓLNE
O DZIEWICACH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

152.

PIERWSZE CZYTANIE
Jak śmierć potężna jest miłość

Pnp 8, 6-7

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami.
Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość
jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej to żar ognia, płomień
Pana.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej
rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

1

2

11

12

13

Refren: Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
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 na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, †
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.
Refren.

14
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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.

PIERWSZE CZYTANIE
Poślubię cię sobie na wieki

Oz 2, 16b. 17b. 21-22

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza.
To mówi Pan:
« Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I
będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię sobie 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 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6)

11

12

14

15

16

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdźcie na spotkanie.
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.

17

Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Refren.
PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM
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PIERWSZE CZYTANIE
Uczta weselna Baranka

Ap 19, 1. 5-9a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, usłyszałem jak gdyby głos potężny wielkiego tłumu w niebie, który mówił: « Alleluja. Zbawienie i chwała, i
moc u Boga naszego ».
Od tronu zaś wyszedł głos: « Chwalcie Boga naszego,
wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy ».
I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby szum potężnych wód, i jakby huk potężnych gromów, które mówiły:
« Alleluja. Bo Pan, Bóg nasz, Władca wszechrzeczy, objął
królewską swą władzę. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu
chwałę, bo nadeszły gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej odziać się w bisior lśniący i czysty » — bisior bowiem oznacza sprawiedliwe czyny świętych.
I mówi mi: « Napisz: Szczęśliwi, którzy są wezwani na
ucztę weselną Baranka! »
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

1

2

Refren: Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
lub: Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
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Refren.
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
Młodzieńcy i dziewczęta, †
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.
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.

PIERWSZE CZYTANIE
Nowe Jeruzalem przystrojone jak oblubienica

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte, Nowe Jeruzalem ujrzałem zstępujące z nieba od
Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swojego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: « Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego
ludem, a On będzie “ Bogiem z nimi ”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy
przeminęły ». I rzekł Siedzący na tronie: « Oto czynię
wszystko nowe ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6)

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdźcie na spotkanie.
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lub: Alleluja.
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.
DRUGIE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE
Dziewica troszczy się o sprawy Pana

1 Kor 7, 25-35

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.
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak
by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek
małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.
Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o
sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś,
która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na
was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali
przy Panu.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: por. Mt 25, 6)

Refren: Chrystus przychodzi, wyjdźcie na spotkanie.
lub: Alleluja.
11Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.
12 Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Refren.
14 Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów,
15 W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *

16

17
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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.

DRUGIE CZYTANIE
Poślubiłem was Chrystusowi

2 Kor 10, 17 — 11, 2

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:
Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo
uznaje Pan.
O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony.
Ależ tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny
Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi,
by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a)

1

2

11

Refren: Chłopcy i dziewczęta, sławcie imię Pana.
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 na ziemi,
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Młodzieńcy i dziewczęta, †
starcy i dzieci *
niech imię Pana wychwalają.
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.
EWANGELIA

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
który Pan przygotował dla ciebie na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 19, 3-12

Bezżenni dla królestwa niebieskiego

 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.

159.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto jest dziewica roztropna, którą Pan zastał czuwającą;
gdy przybył Oblubieniec, weszła z Nim na gody.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o dziesięciu pannach

Mt 25, 1-13

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
« Królestwo niebieskie podobne jest 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 gasną ”.
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.

160.

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
Jezus w gościnie u Marty i Marii

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.
Marta natomiast 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.

CZYTANIA WSPÓLNE
O ŚWIĘTYCH
PIERWSZE CZYTANIE
POZA OKRESEM WIELKANOCNYM

161.

PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie Abrahama

Rdz 12, 1-4a

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan 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.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1
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8

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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.

11

162.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Przykazania miłości bliźniego

Kpł 19, 1-2. 17-18

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Pan powiedział do Mojżesza: « Mów do całej społeczności
synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz
upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan ».
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5 (R.: por. lb)

1
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4

Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
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, który cześć Bogu oddaje.
Refren.

5

163.

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.

PIERWSZE CZYTANIE
Przykazanie miłowania Boga z całego serca

Pwt 6, 3-9

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami:
« Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł
Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i
miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedyny.
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca
swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. 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 ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)

1

2

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.

3

4
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9

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

O zakonnikach i zakonnicach:

164.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg dziedzictwem lewitów

Pwt 10, 8-9

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz w ten sposób przemówił do ludu: « Pan wybrał
pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pana, by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu, co
dzieje się aż do tego dnia. Dlatego Lewi nie ma działu ani
dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest
Pan, jak powiedział do niego Pan, twój Bóg ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)

1

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *

2
5

7

8

11

mówię do Pana: « Tyś jest Panem moim ».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Refren.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

O zakonnikach i zakonnicach:

165.

PIERWSZE CZYTANIE
Prorok Eliasz na górze Horeb

1Krl 19, 4-9a. 11-15a

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
W owych dniach 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 i 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.
Tam wszedł do pewnej groty.

Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił:
« Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! » A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca
skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po
wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po
trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym
ogniu szmer łagodnego powiewu.
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ
się głos mówiący do niego: « Co ty tu robisz, Eliaszu? »
Eliasz zaś odpowiedział: « Żarliwością rozpaliłem się o
chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje
przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili
mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i
na moje życie ».
Wtedy Pan rzekł do niego: « Wyruszaj w swoją powrotną
drogę ku pustyni Damaszku ».
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3-4ab. 5 (R.: por. lb)

1

2

3

4

Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
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, *
i nie ubliża swoim sąsiadom.
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje.
Refren.

5

Kto nie daje swych pieniędzy na lichwę, *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Refren.

O zakonnikach i zakonnicach:

166.

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 ».
Eliasz poszedł stamtąd i odnalazł Elizeusza, syna Szafata,
orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego
swój płaszcz.
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: « Pozwól mi ucałować mego ojca i moją
matkę, abym poszedł za tobą! »
On mu odpowiedział: « Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem! »
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył
je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ach 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. 11 (R.: 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, *

7

8

11

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

Święte małżeństwo:

167.

PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Tobiasza

Tb 8, 5-10 (Wlg)

Czytanie z Księgi Tobiasza
Po uroczystościach weselnych Tobiasz powiedział do Sary: « Saro, powstań i módlmy się do Boga dzisiaj, jutro i pojutrze; w ciągu tych trzech nocy będziemy złączeni z Bogiem, a
po upływie trzeciej nocy będziemy żyli w naszym małżeństwie. Jesteśmy bowiem dziećmi świętych i nie możemy się
tak łączyć, jak narody, które nie znają Boga ». Powstawszy
więc oboje, modlili się bezustannie razem, aby im Bóg użyczył zdrowia.
I rzekł Tobiasz: « Panie, Boże ojców naszych, niechaj Cię
uwielbiają niebiosa i ziemia, morze i źródła, rzeki i wszystkie
stworzenia Twoje, jakie one zawierają. Tyś uczynił Adama z
mułu ziemi i dałeś mu za towarzyszkę Ewę. Teraz tedy, Panie,
Ty wiesz, że biorę siostrę swoją za małżonkę nie dla namiętności, lecz przez wzgląd na miłość do potomstwa, aby uwielbiało imię Twoje po wszystkie wieki ».

Sara również mówiła: « Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj
się nad nami, abyśmy oboje razem mogli się doczekać starości przy dobrym zdrowiu ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)

1

2

3

4

5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren.

O tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia:

168.

PIERWSZE CZYTANIE
Dobra jest modlitwa z postem i jałmużną

Tb 12, 6-13 (Wlg)

Czytanie z Księgi Tobiasza
Anioł powiedział do Tobiasza i jego syna: « Błogosławcie
Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że
wielkie miłosierdzie wam wyświadczył. Dobrą jest rzeczą za-

chowywać tajemnicę królewską, godzi się jednak ujawniać i
ogłaszać dzieła Boże.
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej
aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia,
ona to z grzechów oczyszcza i przyczynia się do znalezienia
miłosierdzia i życia wiecznego.
Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są
sami dla siebie wrogami.
Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed
wami. Gdyś modlił się ze łzami i zmarłych grzebałeś, gdyś
opuszczał posiłek i zmarłych podczas dnia ukrywałeś w domu
swoim, ja przedstawiałem twoją modlitwę Panu. A ponieważ
byłeś miłym Bogu, przypadło na ciebie to doświadczenie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
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.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

14

17

18

tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

O wdowach:

169.

PIERWSZE CZYTANIE
Bogobojna wdowa

Jdt 8,2-8

Czytanie z Księgi Judyty
Mąż Judyty, Manasses, zmarł podczas żniw jęczmiennych.
Stał bowiem przy wiążących snopy na polu i słońce poraziło
mu głowę, i upadł na swoje łóżko, i zakończył życie w mieście swoim, w Betulii, i pogrzebano go razem z jego przodkami na polu między Dotain i Balamon.
Judyta była wdową w domu swoim przez trzy lata i cztery
miesiące. Na dachu swego domu postawiła sobie namiot, nałożyła wór na biodra i nosiła na sobie wdowie szaty.
Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz
wigilii przed szabatami i samych szabatów, przededni nowiu i
podczas nowiu oraz oprócz uroczystości i radosnych świąt
domu izraelskiego. Była piękna i na wejrzenie bardzo miła.
Mąż jej, Manasses, pozostawił jej po sobie złoto, srebro, sługi, służące, bydło i rolę. A ona tym zarządzała.
I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ bardzo bała się Boga.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 131 (130), 1. 2-3

1
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3

170.

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Nie stawiać czci człowieka nad cześć Boga

Est 4,17a-l7e. 17h

Czytanie z Księgi Estery
Mardocheusz błagał Pana, wspominając na wszystkie
dzieła Pańskie, i mówił: «Panie, Panie, Królu, Wszechmogący, ponieważ w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz ocalić Izraela.
Ponieważ Ty uczyniłeś niebo i ziemię, i wszystko, co na
niej pod niebem godne jest podziwu. Ty jesteś Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Tobie, Panu.
Ty znasz wszystko, Ty wiesz, że tego, iż nie oddawałem
pokłonu pysznemu Amanowi, nie czyniłem ani z pychy, ani z
zuchwałości, ani z żądzy sławy. Byłem nawet gotów ślady
stóp jego całować dla ocalenia Izraela. Lecz uczyniłem to, aby
nie stawiać wyżej czci człowieka nad cześć Boga i aby 1 nikomu nie oddawać pokłonu, oprócz Ciebie, Panie mój, i nie
uczyniłem tego z pychy.
Wysłuchaj prośby mojej i okaż miłosierdzie nad dziedzicznym Twym działem, i obróć smutek nasz w radość, abyśmy żyli i imię Twoje, Panie, wielbili, i nie zamykaj ust
chwalących Ciebie, Panie».

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a)
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Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.
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.
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.

PIERWSZE CZYTANIE
Niewiasta, która boi się Pana

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31

Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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172.

Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bojący się Boga, wierzcie, ufajcie, miłujcie

Syr 2, 7-11

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się
Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy
boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i
zmiłowania.
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał
Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej, i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim
wzgardził?
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza
grzechy i zbawia w czasie utrapienia.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
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173.

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Pokorny znajdzie łaskę u Boga

Syr 3, 17-24

Czytanie z Księgi Syracydesa
Synu, w sposób łagodny prowadź 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.
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co
jest zbyt trudne dla ciebie. O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przekracza; więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
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Ps 131 (130), 1. 2-3

Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *

teraz i na wieki.
Refren.
O małżonkach:

174.

PIERWSZE CZYTANIE
Dobra żona jest darem Boga

Syr 26, 1-4. 13-16

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie
dodana tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego
czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w
każdym czasie.
Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia
jego kości. Darem Pana jest żona spokojna i za osobę dobrze
wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę.
Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic
równego osobie powściągliwej.
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.

4

5

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.

O tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia:

175.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg wynagrodzi jałmużnę

Iz 58, 6-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« Rozerwij kajdany zła, rozwiąż więzy niewoli, wypuść
wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połam? Dziel swój
chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków?
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan
odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: “ Oto jestem ”.
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i
mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i
nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.
Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na
pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Powołanie proroka

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 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg żąda pełnienia sprawiedliwości

Mi 6, 6-8

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.
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 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. 2a)
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Refren: Bardzo miłował prawo Twoje, Panie.
Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
Refren.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.
Refren.
Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Szkajcie sprawiedliwości i pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

So 2, 3; 3, 12-13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie
Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
może się ukryjecie w dzień gniewu Pana.
Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich
ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie
będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (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.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *

11

ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.

Czytania wspólne o świętych

PIERWSZE CZYTANIE
W OKRESIE WIELKANOCNYM
O zakonnikach i zakonnicach:

179.

PIERWSZE CZYTANIE
Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

Dz 4, 32-35

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko
mieli wspólne.
Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze
sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
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Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
lub: Alleluja.
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.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
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bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Uczta życia wiecznego

Ap 3, 14b. 20-22

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: « Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto
posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z
nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną
na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi
Duch do Kościołów ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

1

2

3

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub: Alleluja.
Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.
Refren.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
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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 życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Uczta weselna Baranka

Ap 19, 1. 5-9a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, usłyszałem jak gdyby głos potężny wielkiego tłumu w niebie, który mówił: « Alleluja. Zbawienie i chwała, i
moc u Boga naszego ».
Od tronu zaś wyszedł głos: « Chwalcie Boga naszego,
wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy ».
I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby szum potężnych wód, i jakby huk potężnych gromów, które mówiły:
« Alleluja. Bo Pan, Bóg nasz, Władca wszechrzeczy, objął
królewską swą władzę. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu
chwałę, bo nadeszły gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej odziać się w bisior lśniący i czysty » — bisior bowiem oznacza sprawiedliwe czyny świętych.
I mówi mi: « Napisz: Szczęśliwi, którzy są wezwani na
ucztę weselną Baranka! »

Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
lub: Alleluja.
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.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

PIERWSZE CZYTANIE
Zwycięzca to odziedziczy

Ap 21, 5-7

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
I rzekł Siedzący na tronie: « Oto wszystko czynię nowe ».
I mówi: « Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe ».
I rzekł mi: « Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia.
Zwycięzca to odziedziczy i będę dla niego Bogiem, a on dla
Mnie będzie synem ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a)
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Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.
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.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, *

11

ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, *
szukającym Pana niczego nie zbraknie.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE

183.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują

Rz 8, 26-30

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem
nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch wstawia się
za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że
wstawia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Wiemy też, 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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 129-130. 132-133. 135 i 144 (R.: por. 105)

Refren: Światłem stóp moich jest Twe słowo, Panie.
129 Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
130 Poznanie Twoich słów oświeca *

i naucza niedoświadczonych.
Refren.
132 Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
133 Umocnij moje kroki Twoim słowem *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Refren.
135 Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.
144 Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień, *
daj mi je zrozumieć, a żyć będę.
Refren.

184.

DRUGIE CZYTANIE
Bóg wybrał to, co wzgardzone

1 Kor 1, 26-31

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

Ps 131 (130), 1. 2-3
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Refren: Strzeż mojej duszy w Twym pokoju, Panie.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren.
Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę, †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
Hymn o miłości

1 Kor 12, 31 — 13, 13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a
miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo
cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę,
tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało
wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie
zyskał.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we

wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,
której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś
zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.
Oto słowo Boże.
DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE

1 Kor 13, 4-13

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian.
Bracia:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,
której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak
dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś
zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy
zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś
największa jest miłość.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a)
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Refren: Boga żywego pragnie moja dusza.
Jak łania pragnie wody ze strumienia, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Refren.
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
Refren.
I przystąpię do ołtarza Bożego, *
do Boga, który jest moim weselem i radością.
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, *
Boże mój, Boże.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Poślubiłem was Chrystusowi

2 Kor 10, 17 — 11, 2

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia:

Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo
uznaje Pan.
O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony.
Ależ tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny
Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi,
by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3-4ab. 5 (R.: por. lb)
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Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
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, *
i nie ubliża swoim sąsiadom.
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje.
Refren.
Kto nie daje swych pieniędzy na lichwę, *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus

Ga 2, 19-20

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie
moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie.
Oto słowo Boże.
W święta i uroczystości:
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 do 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, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Świat stał się ukrzyżowany dla mnie

Ga 6, 14-16

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.
Bracia:
Co do mnie, 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.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40 (39), 2ac i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)
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Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Z nadzieją czekałem na Pana, *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.
Refren.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: « Oto przychodzę.
Refren.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu ».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Ef 3, 14-19

Miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa
swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie
siły wewnętrznego człowieka, iżby Chrystus zamieszkał przez
wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i
ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć
duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
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.
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Refren.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Walka przeciw mocom ciemności

Ef 6, 10-13. 18

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia:
Bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi.
Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec
podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki
przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw
pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w
dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy
wszystko wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej
sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.
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Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą 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 biedak zawołał, a Pan go usłyszał, *
i uwolnił ze wszystkich ucisków.
Refren.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, *
szczęśliwy człowiek, który znajdzie w Nim ucieczkę.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Pędzę ku wyznaczonej mecie

Flp 3, 8-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.
Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za
śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie
mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą
sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego: zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału
w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego

śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale
to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając
siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 2)
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Refren: Błogosławieni szukający Boga.
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem.
Refren.
Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Refren.
Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo.
Refren.
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Refren.

192.

DRUGIE CZYTANIE
Radość w Panu

Flp 4, 4-9

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Filipian.
Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim
ludziom: Pan jest blisko.
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z
dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne,
co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie:
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z
wami.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. 9a)
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Refren: Nakazy Pana są radością serca.
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.
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Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą †
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
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.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 2a)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.
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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.
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.

O wdowach:

194.

DRUGIE CZYTANIE
Wdowy poświęcone Bogu

1 Tm 5, 3-10

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do
Tymoteusza.
Najmilszy:
Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami.

Jeśli zaś jaka wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one
uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i
odpłacania się rodzicom wdzięcznością. Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych.
Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona
złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw
we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia
umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne.
A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników,
wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.
Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą
świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała,
że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym
przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a)
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Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
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.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
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Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren.
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie

Jk 2, 14-17

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama
wiara zdoła go zbawić?
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub
brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: « Idźcie
w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! », a nie dacie im
tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to
przyda?
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami,
martwa jest sama w sobie.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
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dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

O małżonkach:

196.

DRUGIE CZYTANIE
Święte małżeństwo

1 P 3,1-9

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła
Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy
będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu
postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne:
uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i
łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.
Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały
nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swo-

im mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając
go panem. Stałyście się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i
nie obawiacie się żadnego zastraszenia.
Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia,
aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani,
abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren.

197.

DRUGIE CZYTANIE
Wezwanie do bratniej miłości

1 P 4, 7b-11

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.
Najmilsi:
Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie
wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy szafarze
różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem,
jaki każdy otrzymał.
Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa
Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której
Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 15 (14), 1-2. 3-4ab. 5 (R.: por. lb)
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Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
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, *
i nie ubliża swoim sąsiadom.
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje.
Refren.
Kto nie daje swych pieniędzy na lichwę, *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Refren.

198.

DRUGIE CZYTANIE
Miłujmy czynem i prawdą

1 J 3, 14-18

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Najmilsi:
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie,
że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w
nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale
czynem i prawdą.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 5-6. 7 i 9 (R.: por. 1a)
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
lub: Alleluja.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
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On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Rozdaje i obdarza ubogich, †
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

1 J 4, 7-16

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest
z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna
swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki
Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy
się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli
miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu
jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On
w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela
świata.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg
trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 3b)
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200.

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 nad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Refren.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, *
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda *
na niebo i ziemię?
Refren.
Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Zwycięstwem, które zwyciężyło świat,jest nasza wiara

1 J 5, 1-5

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.
Umiłowani:
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się
narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość
względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat,
tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza
wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus
jest Synem Bożym?
Oto słowo Boże.
W święta i wspomnienia:
PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 20b)
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Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.
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.
EWANGELIA

201.

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
Osiem błogosławieństw

Mt 5, 1-12a

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

dują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie ».
Oto słowo Pańskie.

202.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 12b

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

Mt 5, 13-16

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

203.

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

Mt 7, 21 -27

Dom zbudowany na skale
i dom zbudowany na piasku

 Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: « Nie każdy, który
Mi mówi: “ Panie, Panie ”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: “ Panie, Panie, czy nie
prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy
złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu
cudów mocą Twego imienia? ” Wtedy oświadczę im: “ Nigdy
was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie
się nieprawości ”.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je,
można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój
zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na
skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia
ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który
dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki,
zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek
jego był wielki ».
Oto słowo Pańskie.

204.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11, 25

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

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 11, 25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: « Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna,
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie ».
Oto słowo Pańskie.

205.

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
Przypowieści o ukrytym skarbie

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.

206.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Łk 9, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je

Mt 16, 24-27

 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 ».
Oto słowo Pańskie.
O wychowawcach:

207.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 18, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto przyjmuje dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto przyjmuje dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje

Mt 18, 1-5

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W tym czasie 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 ».
Oto słowo Pańskie.
O zakonnikach i zakonnicach:

208.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

Mt 19, 3-12

Bezżenni dla królestwa niebieskiego

 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.
O zakonnikach i zakonnicach:

209.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 19, 29

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Porzucić wszystko dla Chrystusa

Mt 19, 27-29

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Piotr powiedział do Jezusa: « 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, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić 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 ».
Oto słowo Pańskie.

210.

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
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.

211.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 24, 42a. 44

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.
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 gasną ”.
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.

212.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 25, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA DŁUŻSZA
Przypowieść o talentach

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Mt 25, 14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 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

dziesięć 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.
EWANGELIA KRÓTSZA
Przypowieść o talentach

Mt 25, 14-23

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę 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 ” ».
Oto słowo Pańskie.

O tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia:

213.

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 DŁUŻSZA
Mt 25, 31-46
Wszystko, co uczyniliście jednemu z moich najmniejszych braci,
Mnieście uczynili

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On
oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
“ Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie ”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: “ Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”
A Król im odpowie: “ Zaprawdę, powiadam wam:

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili ”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: “ Idźcie
precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany
diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie ”.
Wówczas zapytają i ci: “ Panie, kiedy widzieliśmy Cię
głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim,
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? ”
Wtedy im odpowie: “ Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili ”. I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego ».
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA KRÓTSZA

Mt 25, 31-40

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On
oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:
“ Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od założenia świata.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie ”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: “ Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię
chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”
A Król im odpowie: “ Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili ”.
Oto słowo Pańskie.

214.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 31b-32

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawdziwa rodzina Chrystusa

Mk 3, 31-35

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

O wychowawcach:

215.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 9, 37

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto przyjmuje dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, Mnie przyjmuje

Mk 9, 34-37

 Słowa Ewangelii według świętego Marka
Uczniowie Jezusa w drodze posprzeczali się między sobą
o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: « Jeśli kto
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i
sługą wszystkich ».
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je
ramionami, rzekł do nich: « Kto przyjmuje jedno z tych dzieci
w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał ».
Oto słowo Pańskie.
O wychowawcach:

216.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 10, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
do takich należy królestwo Boże.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

Mk 10,13-16

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

217.

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 DŁUŻSZA
Dobrowolne ubóstwo

Mk 10, 17-30

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: « Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? ».
Jezus mu rzekł: « Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: “ Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę ” ».
On Mu rzekł: « Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości ».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:

« Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i
chodź za Mną ».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: « Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego ».
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: « Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego ».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
« Któż więc może się zbawić? ».
Jezus spojrzał na nich i rzekł: « U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe ».
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: « Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą ».
Jezus odpowiedział: « Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci
i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym ».
Oto słowo Pańskie.
EWANGELIA KRÓTSZA

Mk 10, 17-27

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: « Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? ».
Jezus mu rzekł: « Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt
nie jest dobry, tylko sam Bóg.

Znasz przykazania: “ Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkę ” ».
On Mu rzekł: « Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości ».
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu:
« Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i
chodź za Mną ».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: « Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego ».
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: « Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść
do królestwa Bożego ».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą:
« Któż więc może się zbawić? ».
Jezus spojrzał na nich i rzekł: « U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe ».
Oto słowo Pańskie.

218.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 23, 11. 12b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Największy z was niech będzie waszym sługą.
Kto się poniża, będzie wywyższony.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny

Łk 6, 27-38

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

219.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem światłością świata,

J 8, 12b

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto się wstecz ogląda,
nie nadaje się do królestwa Bożego

Łk 9, 57-62

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do
Niego: « 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 oprzeć ».
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.

220.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus w gościnie u Marty i Marii

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.
O zakonnikach i zakonnicach:

221.

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
Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i wasze serce

Łk 12, 32-34

 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 ».
Oto słowo Pańskie.

222.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 21, 36

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym.
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
EWANGELIA
Wy też bądźcie gotowi

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 domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie ».
Oto słowo Pańskie.

223.

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.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Por. Łk 9, 23

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.

224.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 9b. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wytrwajcie w mojej miłości;
kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc

J 15, 1-8

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie
trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się
ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami ».
Oto słowo Pańskie.

225.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15, 15b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Prawa przyjaźni z Chrystusem

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

J 15, 9-17

« Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To
wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co
wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie
wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ».
Oto słowo Pańskie.

226.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 17, 21

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Aby stanowili jedno

J 17, 20-26

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: « Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi,

którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie
posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno,
aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował
tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną
tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich ».
Oto słowo Pańskie.

ZESTAWIENIE CZYTAŃ
O NIEKTÓRYCH KATEGORIACH ŚWIĘTYCH
Zestawieniu

CZYTANIA O PAPIEŻACH
122: 122
132: 132

122
132

585
593

CZYTANIA O MISJONARZACH
100 (poza O.W.): 100
105: 105
109: 109
124: 124
126: 126
127: 127

100
105
109
124
126
127

559
565
569
587
588
589

CZYTANIA O ZAKONNIKACH
164 (poza O.W.): 164
165 (poza O.W.): 165
166 (poza O.W.): 166
179: 179
208: 208
209: 209
217: 217
695: 695
219: 219
221: 221
223: 223

164
165
166
179
208
209
217
695
219
221
223

631
632
634
650
684
685
694
695
697
699
700

CZYTANIA O WYCHOWAWCACH
207: 207
215: 215
216: 216

207
215
216

683
693
693

CZYTANIA O ŚWIĘTYCH, KTÓRZY PEŁNILI DZIEŁA MIŁOSIERDZIA
168 (poza O.W.): 168
168
175 (poza O.W.): 175
175
198: 198
198
213: 213
213
691: 691
691

636
645
675
690
691

CZYTANIA O WDOWACH
169 (poza O.W.): 169
194 (poza O.W.): 194

169
194

638
669

CZYTANIA O MAŁŻONKACH
174 (poza O.W.): 174
196: 196

174
196

644
672

