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Przygotowania do nabożeństwa
Rząd II

1. NIEDZIELA W ADWENCIE

1. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia
Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. (Za 9,9)

Introit nr 2
Ksiądz
I
* Wesel się bardzo córko syjońska!
* Podnieście, bramy, wierzchy wasze,
* Któż jest tym Królem chwały?
II
* Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.
* Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają
w Tobie,
* Panie, wskaż mi drogi swoje,

Zgromadzenie liturgiczne
* Wykrzykuj córko jeruzalemska!
* Aby wszedł Król chwały!
* Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.
* Boże mój! Tobie ufam.
* Nie zaznają wstydu.
* Ścieżek swoich naucz mnie!

Kolekty
1. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci, że objawiłeś światu
w Jezusie z Nazaretu przyobiecanego Króla i Mesjasza./ Prosimy Cię, spraw łaskawie,
abyśmy w rozpoczynającym się czasie adwentu przyjęli Chrystusa z wdzięcznością
i radością./ Wysłuchaj nas przez tego Chrystusa Jezusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że
wraz z przyjściem Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, noc przeminęła i dzień
się już przybliżył./ Spraw łaskawie abyśmy w tym błogosławionym czasie adwentu
z Twoją pomocą odrzucili uczynki ciemności a przyoblekli się w zbroję światłości./ Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
3. Przedwieczny Boże, miłosierny Ojcze,/ dziękujemy Ci, że dozwoliłeś nam doczekać
błogosławionego czasu adwentu, w którym Twój Syn, Jezus Chrystus na nowo przychodzi do Twego ludu./ Prosimy Cię, udziel Kościołowi swego Ducha, aby rozkrzewiało
się Twoje Słowo, a serca nasze zostały poświęcone i pobudzone do żywej wiary./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Za 9,9.10
9.Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król
przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu,
źrebięciu oślicy. 10.I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki
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wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do
morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.
Ewangelia: Mt 21,1-11
1.A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy
Jezus posłał dwóch uczniów, 2.mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami,
a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je. 3.A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. 4.A to się
stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego: 5.Powiedzcie córce
syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy
podjarzemnej. 6.Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus, 7.przywiedli oślicę
i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. 8.A wielki tłum ludu rozpościerał swe
szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. 9.A rzesze, które go
poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu!
Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach! 10.A gdy
wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? 11.Rzesze zaś
mówiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego.

Biblijny tekst kazania
Rz 13,8-12
8.Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego,
zakon wypełnił. 9.Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj
i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
10.Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. 11.A to
czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem
teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. 12.Noc przeminęła, a dzień się
przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze, który posłałeś na świat swojego Syna, aby przez Niego zbawić grzesznego człowieka! Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam w imieniu Twoim rozpoczynać
nowy rok kościelny i błogosławiony czas adwentu, przypominający nam Twoje łaskawe nawiedzenie w umiłowanym Panu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie. Objawiłeś Go światu i przez Niego dałeś nam poznanie dobroci i łaskawej Twojej woli, wierności i miłości, którą wysławiać chcemy przez wszystkie dni życia naszego.
Spraw łaskawie, aby umiłowany Twój Syn zamieszkał w sercach naszych, rozproszył
mroki grzechu i w światłości Ewangelii zbawienia prowadził nas do Królestwa Twojej
chwały. Udziel sił do codziennej walki z namiętnościami ciała i mocami ciemności,
abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego żyli na chwałę Twojego Imienia i przynosili
owoce godne naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla. Niechaj Jego
Królestwo ogarnie cały świat, a Słowo o pokoju i zbawieniu przeobrazi wszystkie serca.
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Przeobraź nas na obraz i podobieństwo swojego Syna, daj ducha pokory i rozbudź
szczere chęci do budowania Królestwa sprawiedliwości i pokoju.
Niechaj moc Twojego Słowa skruszy serca skamieniałe i pobudzi je do nowego życia.
Niechaj głos Twojego Syna pokrzepi i pocieszy dusze udręczone i zatrwożone, aby nie
upadły pod ciężarem krzyża i winy. Natchnij Duchem Świętym nauczycieli i pasterzy
Twojego ludu. Błogosław biskupów i wszystkich, których powołałeś do kierowania Twoim Kościołem. Ochraniaj naszą Ojczyznę i zachowaj nas od złego, abyśmy mogli cię wielbić z radością i w pokoju przez wszystkie dni życia naszego.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Oto twój Król przychodzi do ciebie. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Sprawiedliwy On i zwycięski. Alleluja!
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2. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia
Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
(Łk 21,28)

Introit nr 3
Ksiądz
I
* Słuchaj Pasterzu Izraela!

Zgromadzenie liturgiczne

* Który zasiadasz na cherubach, ukaż się
w chwale!
* Nie odstępujemy od Ciebie, zachowaj nas * A będziemy wzywali Imienia Twojego!
przy życiu,
* Panie, Boże Zastępów, spraw nam odno- * Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawę,
wieni.
II
* Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, * Gdyż zbliża się odkupienie wasze.
* Boże Zastępów, spraw nam odnowę!
* Spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą winoroślą.
* Ręka Twoja niech spocznie na mężu pra- * Na synu człowieczym, któregoś sobie wywicy Twojej,
chował.
Kolekty
1. Bądź błogosławiony Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci za
obietnicę powtórnego przyjścia Twojego Syna i nadzieję życia w Królestwie Twojej
chwały./ Spraw, abyśmy z pomocą Ducha Świętego nieustannie przygotowywali się na
spotkanie z naszym Sędzią i Panem,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.
2. Miłosierny Boże i Ojcze!/ Oto jak rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, tak z cierpliwością oczekujemy wypełnienia wszystkich obietnic Twoich./ Umocnij serca nasze
w wierze, abyśmy się nie zachwiali, lecz posłusznie służyli Tobie aż do dnia przyjścia
Jezusa Chrystusa,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Miłosierny Boże i Ojcze!/ Tyś przez Syna swojego Jezusa Chrystusa objawił nam, że
niebo i ziemia przeminą!/ Spraw, abyśmy gotowi byli, gdy przyjdzie Chrystus, przyjąć
Go z radością i służyć Ci wiernie w doczesności i wieczności./ Wysłuchaj nas w Duchu
Świętym dla zasługi Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 63,15 ‒ 64,1-3
15.Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest
twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na
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uboczu! 16.Ty wszak jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie
uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od
wieków. 17.Dlaczego dopuściłeś Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze serca
znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje
sługi, na plemiona, które są twoją własnością! 18.Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię? 19.Staliśmy się podobni do
tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem.
1.Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry – 2.jak ogień zapala
chrust i powoduje, że kipi woda, oby było objawione twoje imię twoim nieprzyjaciołom, tak że narody będą drżeć przed tobą, 3.gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie
oczekiwaliśmy!
Lekcja: Jk 5,7.8[9-11]
7.Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje
cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. 8.Bądźcie i wy cierpliwi,
umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. [9. Nie narzekajcie, bracia, jedni
na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi. 10.Bracia, za przykład
cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim.
11 .Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości
Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny
jest Pan].
Graduale
Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądzić świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Alleluja! (Ps 96, 13b)

Biblijny tekst kazania
Łk 21,25-33
25.I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów,
gdy zahuczy morze i fale. 26.Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy,
które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. 27.I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28.A gdy się to zacznie dziać,
wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. 29.I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; 30.gdy
widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. 31.Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. 32.Zaprawdę powiadam
wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. 33.Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze, niebo i ziemia przeminą, ale nie przeminie Twoje Słowo. Dlatego z nadzieją i cierpliwością oczekujemy dnia powtórnego przyjścia Twojego Syna, a naszego
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Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie znamy dnia ani godziny, w której przyjdzie
Syn Twój umiłowany. Prosimy Cię, naucz nas odczytywać znaki czasu i z pokorą przygotowywać się na spotkanie z naszym Panem, który przyjdzie, aby nas wziąć do siebie
i obdarować pełnią życia i szczęścia wiecznego. Dopomóż nam przez Ducha Świętego
być czujnymi i przez Niego rozbudź w naszych sercach jasny płomień nieobłudnej wiary, abyśmy gdy Pan przyjdzie znalezieni zostali przez Niego jako słudzy czuwający i godni uczestniczenia w wiecznej wieczerzy Baranka. Jemu niechaj będzie chwała, moc
i błogosławieństwo!
Odnów całe stworzenie, które wzdycha i boleje, oczekując odkupienia dzieci Bożych. Przygotuj wszystkich ludzi na spotkanie z Sędzią świata, nawróć wszystkie narody, aby napełniony został Twój dom we wieczności. Boże, oczyść nasze serca, napełnij nasze domy miłością i szczęściem. Niechaj wszyscy obywatele naszej ziemskiej
Ojczyzny żyją w pokoju i dostatku. Pojednaj zwaśnione narody i światłem prawdy swojej rozprosz ciemności fałszu i obłudy.
Boże łaskawy i miłosierny, wysłuchaj nas przez jedynego Pośrednika naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A będziemy zbawieni. Alleluja!
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3. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia:
Przygotujcie na pustyni drogę. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.
(Iz 40,3.10)

Introit nr 4
Ksiądz
I
* Mówcie do zaniepokojonych w sercu:
* Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej,
* Czy nie ożywisz nas znowu?
II
* Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją,
* Aby łaska i wierność się spotkały,
* Wierność wyrośnie z ziemi,

Zgromadzenie liturgiczne
* Bądźcie mocni i nie bójcie się!
* Odmieniłeś los Jakuba.
* Aby lud Twój rozradował się w Tobie?
* Aby chwała Jego zamieszkała w naszej ziemi.
* A sprawiedliwość i pokój pocałowały.
* A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.

Kolekty
1. Boże i Ojcze miłości i łaski!/ Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie objawiłeś bogactwo darów zbawienia./ Spraw łaskawie, abyśmy w naszej wierze nie oziębli, lecz wzrastali w niej przez poznanie prawdy Twojego Słowa./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze,/ który powołałeś nas do życia w wierze w Twojego Syna i chcesz, abyśmy wiernie służyli Tobie./ Prosimy Cię, przebacz nam nasze
zaniedbania, a dnia sądnego okaż swoje miłosierdzie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie Boże, prosimy, nakłoń Twego ucha ku modlitwom naszym!/ Oświeć ciemność naszych serc przez łaskawe nawiedzenie Twego Syna./ Prowadź nas i spraw, abyśmy żyli w znajomości Twojego Słowa./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 40,1-11
1.Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg! 2.Mówcie do serca Jeruzalemu
i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo
otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. 3.Głos się odzywa:
Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! 4.Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! 5.I objawi się
chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. 6.Głos
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mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały
jego wdzięk jak kwiat polny. 7.Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje
nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! 8.Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. 9.Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów
do miast judzkich: Oto wasz Bóg! 10.Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, jego
ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed
nim. 11.Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na
swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.
Lekcja: 1 Kor 4,1-5
1.Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic
Bożych. 2.A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. 3.Lecz
co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy
jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. 4.Albowiem do niczego się nie
poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan.
5.Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte
w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga.
Graduale
Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Alleluja!
(Ps 116,5)

Biblijny tekst kazania
Łk 3,[1.2]3-14[15-17]18[19.20]
[1.W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był
Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip,
brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, 2.za arcykapłanów Annasza i Kaifasza doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni]. 3.I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, 4.jak było napisane
w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską,
prostujcie ścieżki jego. 5.Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek
zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. 6.I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. 7.Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić
przez niego: Plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym
gniewem? 8.Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać
w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni
wzbudzić dzieci Abrahamowi. 9.A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona;
wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień
wrzucone. 10.I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? 11.A on odpowiadając, rzekł
im: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni
podobnie. 12.Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co
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mamy czynić? 13.On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. 14.Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie
wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. [15.Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może
nie jest Chrystusem, 16.sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 17.W ręku
jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego,
lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym]. 18.Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. [19.A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu
Herodiady, żony brata swego, i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił,
20.przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia].
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Panie, Stwórco wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne! Niech będzie
Twoje Imię chwalone i błogosławione za Jezusa Chrystusa, przez którego objawiłeś
miłość swoją i obdarowałeś nas zbawieniem wiecznym. W słuchających Ewangelii
budzisz przez Ducha Świętego wiarę w Chrystusa, w którym zamieszkała pełnia boskości. Zachowaj nas w tej wierze i prowadź przez życie, obdarz darami zbawienia
i żywota wiecznego.
Prosimy Cię, nie dopuść, aby kiedykolwiek upadła nasza wiara i abyśmy zwątpili
w posłannictwo Twojego Syna. Pragniemy służyć Jemu i składać świadectwo naszej
wiary, przynosząc owoce wielbiące Imię Twoje. Dopomóż nam dostrzec znaki Twojej
obecności i zbawczego działania. Otwórz nasze serca na dary Twojego Słowa i Sakramentów świętych, przez które dajesz poznanie dobroci swojej i umacniasz nas w wierze, nadziei i miłości. Szczególnie w tym czasie adwentu rozbudź w nas ducha wiary
i braterskiej miłości, abyśmy w dniu przyjścia Pana naszego znalezieni zostali jako
wierni szafarze i słudzy oczekujący Pana swojego.
Boże, spraw w łasce swojej, aby na całej ziemi Kościół był światłością dla ludzi pogrążonych w mrokach grzechu, niewiary i egoizmu i aby był społecznością oczekującą
wypełnienia czasu chwalebnego przyjścia Twojego Syna i nastania wiecznej szczęśliwości. Na dzień ten oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź Panie!
Boże łaskawy, racz nas wysłuchać przez tego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Ludu na Syjonie, nie będziesz zawsze płakał. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Pan okaże ci łaskę na głos twojego wołania. Alleluja!
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4. NIEDZIELA W ADWENCIE
Hasło tygodnia
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Pan jest blisko.
(Flp 4,4.5)

Introit nr 5
Ksiądz
I
* Spuśćcie niebiosa rosę z góry,
* Niech się otworzy ziemia,
* Pan wejrzał ze swojej świętej wysokości.
II
* Radujcie się w Panu zawsze;
* Panie, Ty zmiłujesz się nad Syjonem,
* Pan wejrzał ze swojej świętej wysokości.

Zgromadzenie liturgiczne
* A obłoki niech sączą sprawiedliwość!
* Niech wzejdzie sprawiedliwość!
* Pan spojrzał z nieba na ziemię.
* Radujcie się, bo Pan jest blisko.
* Gdyż nadeszła właściwa pora.
* Pan spojrzał z nieba na ziemię.

Kolekty
l. Ojcze łaskawy, Boże obietnicy i przymierza!/ Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie
nawiedziłeś swój lud i pobłogosławiłeś dziedzictwu swemu./ Spraw łaskawie, aby nasz
Zbawiciel narodził się także w sercach naszych i znalazł w nich godne mieszkanie./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Boże i Panie Zastępów, niezbadane i niepojęte są Twoje wyroki./ W każdej chwili może
wypełnić się obietnica powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela./ Dlatego prosimy Cię, spraw, abyśmy oczekując na ten dzień powierzyli Tobie wszystkie nasze troski i trwali w radości i pokoju./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie i Boże nasz łaskawy!/ Prosimy Cię, przygotuj w tym czasie łaski nasze serca
na mieszkanie Syna Twojego,/ byśmy w społeczności wiary naszej z radością Cię chwalili i wielbili./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 62,1-5
1.Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki
nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. 2.Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę,
i nazwą cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. 3.Będziesz wspaniałą koroną
w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni twojego Boga. 4.Już nie będą mówić o tobie: „opuszczona”, a o twojej ziemi nie będą mówić: „pustkowie”, lecz będą cię nazywali:
„Moja Rozkosz” a twoją ziemię: „Poślubiona”, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja
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ziemia zostanie poślubiona. 5.Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój Odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował
z ciebie.
Ewangelia: Łk 1,26-38[39-56]
26.A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego
Nazaret, 27.do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. 28.I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona,
łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. 29.Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. 30.I rzekł
jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31.I oto poczniesz w łonie,
i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. 32.Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. 33.I będzie królował nad domem
Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 34.A Maria rzekła do anioła: Jak się
to stanie, skoro nie znam męża? 35.I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi
na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte
i będzie nazwane Synem Bożym. 36.I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. 37.Bo u Boga żadna
rzecz nie jest niemożliwa. 38.I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego. I anioł odszedł od niej. [39.A Maria wybrała się w tych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, 40.i weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. 41.A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się
dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym, 42.i zawołała donośnym głosem i rzekła: Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
twego. 43.A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? 44.Bo oto, gdy dotarł
do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
45.I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. 46.I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, 47.i rozradował się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim, 48.bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. 49.Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. 50.A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi,
którzy się go boją. 51.Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich
serc, 52.strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, 53.łaknących nasycił dobrami,
a bogaczy odprawił z niczym. 54.Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie,
55.jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. 56.Pozostała
tedy Maria u niej około trzech miesięcy, po czym powróciła do domu swego.

Biblijny tekst kazania
2 Kor 1,18-22
18.Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie „Tak” i „Nie”.
19.Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Ty-
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moteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”. 20.Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy
„Amen” ku chwale Bożej. 21.Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie,
który nas namaścił, jest Bóg, 22.który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha
do serc naszych.
Modlitwa powszechna Kościoła:
Panie Boże i Ojcze łaskawy, wysłuchujesz swoje dzieci i obdarzasz je swoimi darami!
Dziękujemy Ci, że Twój Syn przyjął ciało w łonie błogosławionej Panny Marii i w ten sposób wypełniona została obietnica przyjścia Mesjasza i Zbawiciela świata. Nawiedź
w Jezusie Chrystusie nasze serca, domy, rodziny, kraj nasz i grzeszną ludzkość całej
ziemi, aby wszystko zostało odrodzone i przygotowane do przyjęcia wiecznej chwały.
Dopomóż nam przez Ducha Świętego przygotować się na ostateczne przyjście Pana
naszego i na spotkanie z Tobą w Twoim Królestwie. Tęsknimy za życiem w społeczności z Tobą i pragniemy Cię wielbić i chwalić wraz z aniołami i wszystkimi zbawionymi.
Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla nadchodzących Świąt Narodzenia
Pańskiego. Spraw, abyśmy przeżyli je w zdrowiu, radości i pokoju. Światło Ewangelii
o narodzeniu Twojego Syna niechaj rozproszy ciemności serc i prowadzi nas przez
wszystkie dni naszego życia, dopóki nie zajaśnieje nam światłość oblicza Twojego
w wieczności.
Prosimy Cię o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła Twojego Syna i wszystkich
jego członków. Ochraniaj naród i naszą Ojczyznę. Bądź pociechą i źródłem mocy dla
cierpiących i umierających.
Boże, nawiedź nas w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym. Błogosław dziedzictwu
swojemu i wysłuchaj przez Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wielbi dusza moja Pana. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Alleluja!
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Hasło dnia
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan, w mieście Dawidowym. (Łk 2,10b.11)

Introit nr 1 i 6
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Wspomożenie nasze niech będzie w imie- * Który stworzył niebo i ziemię.
niu Pańskim.
* Panie, racz otworzyć wargi nasze!
* A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją.
* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła- * O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz
czajże.
się!
II
* Wieczorem poznacie, że Pan przyjdzie, aby * A rano ujrzycie chwałę Pańską. Alleluja!
nas zbawić. Alleluja!
* Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy świa- * Nad mieszkańcami krainy mroków zabłytło wielkie. Alleluja!
śnie światłość. Alleluja!
* Albowiem Dziecię narodziło się nam. Alle- * A Syn jest nam dany. Alleluja!
luja!
Kolekty
l. Boże i Ojcze nasz niebiański!/ Dziękujemy Ci za okazaną nam łaskę i zmiłowanie we
wcielonym Twoim Synu, Jezusie Chrystusie./ Spraw, aby światło nocy betlejemskiej
zajaśniało wszystkim ludziom i wiodło ich do Ciebie, jako źródła życia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg,
żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze nasz, Panie światłości i prawdy!/ Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie, narodzonym z Marii w Betlejem, zajaśniało nam światło prawdy i łaski./ Spraw,
aby świeciło ono w naszych sercach i wskazywało na drogę prowadzącą do Ciebie./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
3. Miłosierny Boże i Ojcze niebieski!/ Uwielbiamy Cię, że w Dzieciątku Jezus objawiłeś
nam tajemnicę swojej Boskiej miłości i łaski./ Prosimy Cię, spraw, aby światło nocy
betlejemskiej zajaśniało w naszych duszach i wypełniło je radością i pokojem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Ga 4,4-7
4.Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, 5.aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. 6.A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego
do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze! 7.Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz
synem a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga.
Graduale
Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia (...) przed obliczem Pana, bo
idzie! Alleluja! (Ps 96,11a.13a)
Ewangelia: Łk 2,1-20
1.I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2.Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. 3.Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. 4.Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu
Dawida, 5.aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. 6.I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7.I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie. 8.A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający
nocne straże nad stadem swoim. 9.I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska
zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. 10.I rzekł do nich anioł: Nie bójcie
się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu,
11.gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. 12.A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki
i położone w żłobie. 13.I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: 14.Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie. 15.A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli
jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam
objawił Pan. 16.I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące
w żłobie. 17.A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. 18.I wszyscy,
którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. 19.Maria zaś zachowywała
wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. 20.I wrócili pasterze, wielbiąc
i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.

Biblijny tekst kazania
Ez 37,24-28
24.Sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą
postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je.
25.I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali
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ich ojcowie; będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie
czasy, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. 26.I zawrę z nimi przymierze
pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię
swoją świątynię wśród nich na wieki. 27.I będę wśród nich mieszkał; będę ich Bogiem,
a oni będą moim ludem. 28.I poznają narody, że Ja jestem Pan, który uświęcam Izraela,
gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz jedyny, w ten wieczór wigilijny, dziękujemy Ci, że
będąc bogaty stałeś się dla nas ubogi, abyśmy Twoim ubóstwem ubogaceni zostali. Dla
nas opuściłeś niebo, przyjąłeś nasze ludzkie ciało, stałeś się jednym z najuboższych, aby
każdy miał dostęp do Ciebie i Tronu Boga i Ojca naszego. Dla nas wyrzekłeś się chwały,
którą miałeś od wieków u Ojca i dla naszego zbawienia poświęciłeś życie swoje. Dopomóż nam przez Ducha Świętego do poznania prawdy, że wyrzeczenie się chwały, poniżenie i podjęcie dzieła naszego zbawienia jest wyrazem wiecznej miłości Twojej ku nam
niegodnym, grzesznym ludziom. Daj nam poznać, że bez Ciebie jesteśmy ubodzy nawet
wtedy, gdy zdołamy zgromadzić wielkie dobra ziemskie. Ty jedynie jesteś źródłem
prawdziwego bogactwa. Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby nasze ręce splotły się w geście przebaczenia, a serca pojednały się w imię miłości. Napełnij nas pokojem, o którym
aniołowie śpiewali na polach betlejemskich. Niechaj wszystkie narody zobaczą w Tobie
gwiazdę przewodnią, światło wiodące ku lepszej przyszłości. Otocz opieką swój Kościół
i połącz nas wszystkich w jedną rodzinę Bożą. Pobłogosław zwiastowanie Ewangelii
o Twoim narodzeniu. Napełnij sługi Twoje Duchem Świętym, aby z radością i mocą zwiastowali chwalebne przyjście Twoje.
Spraw łaskawy Zbawicielu, abyśmy jako dzieci Boże stali się dziedzicami wiecznych
przybytków. A gdy skończy się nasze doczesne życie zgromadź nas w domu naszego
Ojca niebiańskiego.
Wysłuchaj nas i obdarz darami, o które Cię pokornie błagamy. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wielka jest tajemnica pobożności. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Bóg objawił się w ciele. Alleluja!
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1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA (JUTRZNIA)
Hasło dnia
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan, w mieście Dawidowym. (Łk 2,10b.11)

Introit nr 1 i 7
Ksiądz
I
* Wspomożenie nasze niech będzie w imieniu Pańskim.
* Panie, racz otworzyć wargi nasze!
* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwłaczajże.
II
* Pan rzekł do mnie: „Synem moim jesteś!“
Alleluja!
* Albowiem Dziecię narodziło się nam. Alleluja!
* Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Który stworzył niebo i ziemię.
* A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją.
* O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz
się!
* Dziś Cię zrodziłem. Alleluja!
* A Syn jest nam dany. Alleluja!
* Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Alleluja!

Kolekty
l. Boże i Ojcze nasz niebiański!/ Dziękujemy Ci za okazaną nam łaskę i zmiłowanie we
wcielonym Synu Twoim, Jezusie Chrystusie./ Spraw, aby światło nocy betlejemskiej
zajaśniało wszystkim ludziom i wiodło ich do Ciebie, jako źródła życia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg,
żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze nasz, Panie światłości i prawdy!/ Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie, narodzonym z Marii w Betlejem, zajaśniało nam światło prawdy i łaski./ Spraw,
aby świeciło ono w sercach naszych i wskazywało na drogę prowadzącą do Ciebie./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
3. Miłosierny Boże i Ojcze niebieski!/ Uwielbiamy Cię, że w Dzieciątku Jezus objawiłeś
nam tajemnicę swojej Boskiej miłości i łaski./ Prosimy Cię, spraw, aby światło nocy
betlejemskiej zajaśniało w naszych duszach i wypełniło je radością i pokojem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 Tm 3,16
16. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności:
Ten, który objawił się w ciele,
Został usprawiedliwiony w duchu,
Ukazał się aniołom,
Był zwiastowany między poganami,
Uwierzono w niego na świecie,
Wzięty został w górę do chwały.
Graduale
Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia (...) przed obliczem Pana, bo
idzie! Alleluja! (Ps 96,11a.13a)
Ewangelia: Łk 2,1-20
1.I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2.Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. 3.Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. 4.Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu
Dawida, 5.aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. 6.I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7.I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie. 8.A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający
nocne straże nad stadem swoim. 9.I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska
zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. 10.I rzekł do nich anioł: Nie bójcie
się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu,
11.gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. 12.A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki
i położone w żłobie. 13.I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: 14.Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie. 15.A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli
jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam
objawił Pan. 16.I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące
w żłobie. 17.A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. 18.I wszyscy,
którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. 19.Maria zaś zachowywała
wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. 20.I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.
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Biblijny tekst kazania
Za 2,14-17
14.Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie ‒ mówi Pan. 15.W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą
moim ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do
ciebie. 16.I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w ziemi świętej,
i znowu obierze Jeruzalem. 17.Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już
rusza ze swojego miejsca świętego.
Modlitwa powszechna Kościoła
Miłosierny Boże i Ojcze niebieski! Uwielbiamy Cię, że w Dziecku, któremu z Twojej
woli dano imię Jezus, objawiłeś nam tajemnicę swojej Boskiej miłości i łaski. Prosimy
Cię, spraw, aby światło nocy betlejemskiej zajaśniało w duszach naszych i wypełniło je
radością i pokojem, aby każdego dnia w sercach naszych „rodził” się Twój Syn, a nasz
Zbawiciel. Daj poznanie wszystkim ludziom, Twojej Prawdy, wielkość Twojej miłości,
która jest rozlana przez Ducha Świętego w naszych sercach.
Spraw, abyśmy darowane nam przez Ciebie Święta Narodzenia Pańskiego, przeżyli
w radości i pokoju.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wielka jest tajemnica pobożności. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Bóg objawił się w ciele. Alleluja!
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1. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA
Hasło dnia
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.
(J 1,14)

Introit nr 1 i 8
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Wspomożenie nasze niech będzie w imie- * Który stworzył niebo i ziemię.
niu Pańskim.
* Panie, racz otworzyć wargi nasze!
* A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją.
* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła- * O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz
czajże.
się!
* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. * Jak było od początku, teraz i zawsze, aż na
wieki wieków. Amen. Alleluja! Alleluja!
II
* Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy świa- * Nad mieszkańcami krainy mroków zabłytło wielkie. Alleluja!
śnie światłość. Alleluja!
* Albowiem Dziecię narodziło się nam. Alle- * A Syn jest nam dany. Alleluja!
luja!
* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja!
* Śpiewaj Panu cała ziemio. Alleluja!
Kolekty
l. Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że ulitowałeś się nad
naszą niedolą i objawiłeś nam w Dzieciątku Jezus, swoje serce ojcowskie, pełne miłości i łaski./ Prosimy Cię, obdarz nas pokojem i zachowaj w wierze w Zbawiciela i Pana
naszego,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki
wieków.
2. Boże i Ojcze nasz niebiański, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Dziękujemy Ci,
że przez narodzenie Twojego Syna zajaśniało żyjącym w ciemności grzechu światło
zbawienia wiecznego./ Spraw, aby świeciło ono w sercach naszych i budziło tęsknotę
za społecznością z Tobą./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
Pocieszycielu naszym.
3. Boże, Ojcze Niebieski!/ Dziękujemy Ci, że ulitowałeś się nad naszą niedolą i odsłoniłeś nas łaską zbawienia wiecznego./ Prosimy Cię, spraw, abyśmy za Twoje miłosierdzie zawsze byli wdzięczni Tobie i pocieszali się światłem narodzenia Twojego Syna./ Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 52,7-10
7.Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój,
który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest
królem. 8.Słuchaj! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na
własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. 9.Wykrzykujcie! Śpiewajcie radośnie
razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem! 10.Pan
obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce
ziemi zbawienie naszego Boga.
Ewangelia: J 1,1-5.9-14[16-18])
1.Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2.Ono było na początku u Boga. 3.Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
4.W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5.A światłość świeci w ciemności lecz ciemność jej nie przemogła. 9.Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na
świat. 10.Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. 11.Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 12.Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, 13.którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej
woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. 14.A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. [16.A z jego
pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. 7.Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza,
łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. 18.Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go].

Biblijny tekst kazania
Tt 3,4-7
4.Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, 5.zbawił nas
nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez
kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Śwętego, 6.którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7.abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego,
stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze, w Dniu Pamiątki Narodzenia Syna Twojego z wdzięcznością przychodzimy przed Twój majestat, aby podziękować Tobie za niezmierzone bogactwo
łaski i miłości objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Bądź uwielbiony
w sercach naszych i w Kościele Twojego Syna! Niechaj święci się Twoje Imię i dzieje się
wśród nas Twoja wola.
Napełń nas łaską zbawienia, pokojem i pewnością wiary,
że pojednałeś nas z sobą w Synu swoim, Jezusie Chrystusie.
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Ojcze, który w Jezusie Chrystusie, Księciu Pokoju, dałeś nam światło życia, spraw
łaskawie, aby światło Ewangelii rozproszyło ciemności panujące w świecie oraz przezwyciężyło nienawiść, pychę, trwogę i niepewność. Niechaj skłóceni i zwaśnieni pojednają się z sobą w imię miłości objawionej w narodzonym w Betlejem Zbawicielu
świata. Błogosław więc zwiastowanie Radosnej Nowiny o narodzeniu Chrystusa i dopomóż nam w zachowaniu w sercu prawdy zbawienia.
Miej łaskawie w opiece naród i naszą Ojczyznę. Chroń od wszelkiej przemocy i tyranii, niesprawiedliwości i zazdrości. Wspieraj nas w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Pomagaj w służbie chorym i umierającym. Zachowaj wszystkim narodom pokój, o którym śpiewali aniołowie w dzień narodzenia Twojego Syna, przez którego racz nas łaskawie wysłuchać i dać nam to, o co Cię serdecznie i z pokorą prosimy. Niechaj będzie
Tobie cześć i chwała w Kościele Twoim! Amen.

Antyfona
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!
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Hasło dnia
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.
(J 1,14)

Introit nr 9
Ksiądz
* Dziecię narodziło się nam. Alleluja!
* Cudowny Doradca, Bóg Mocny. Alleluja!
* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* A Syn jest nam dany. Alleluja!
* Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Alleluja!
* Błogosławcie Imię Jego, zwiastujcie co dzień
zbawienie Jego! Alleluja!

Kolekty
l. Panie Zastępów, Boże ukryty i objawiony!/ Niechaj będzie Twoje Imię błogosławione, gdyż przez narodzenie Jezusa Chrystusa objawiona została tajemnica Twojej
boskości!/ Spraw, abyśmy patrząc na Twojego Syna zawsze widzieli oblicze Twoje
pełne łaski i chwały,/ chwalili Cię i wielbili przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który
z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze niebieski,/ przemówiłeś do nas przez swojego Syna, którego ustanowiłeś dziedzicem wszechrzeczy./ On, który jest odblaskiem chwały Twojej i odbiciem
Twojej boskiej Istoty, niechaj prowadzi nas do Ciebie i daje poznanie zbawiennej
prawdy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Dziękujemy Ci, że Twój Syn przyjął ludzkie ciało, abyśmy my mogli stać się dziećmi Twoimi./ Spraw przez moc Ducha Świętego, abyśmy się
na nowo narodzili i pozostali własnością Twoją na wieki./ Wysłuchaj nas przez Jezusa

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 7,10-14
10.I rzekł Pan do Achaza tak: 11.Proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze! 12.Na to odpowiedział Achaz: Nie będę
prosił i nie będę kusił Pana. 13.Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy
mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? 14.Dlatego sam Pan
da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.
Lekcja: Hbr 1,1-4[5-14]
1.Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; 2.ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. 3.On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach 4.i stał się
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o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. [5.Do którego
bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził?
I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? 6.I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. [7.O aniołach
wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia;
8.lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. 9.Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił
cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. 10.Oraz: Tyś, Panie,
na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; 11.one przeminą, ale Ty
zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, 12.i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie,
i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje. 13 A do którego
z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako
podnóżek stóp twoich. 14.Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?]
Graduale
Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; wszystkie krańce
ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Alleluja! (Ps 98,3)

Biblijny tekst kazania
Mt 1,18-25
18.A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.
19.A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją
opuścić. 20.I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł:
Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się
w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. 21.A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. 22.A to wszystko się stało, aby się spełniło
słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: 23.Oto panna pocznie i porodzi syna,
i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. 24.A gdy Józef obudził się ze
snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. 25.Ale nie obcował
z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, Ojcze łaskawy, przez narodzenie Jezusa Chrystusa i poprzez Twoje
Słowo, objawiłeś nam tajemnicę swojej boskiej Istoty. Nikt nie widział Ciebie, tylko
Twój Syn jednorodzony. On jest odbiciem Twojego oblicza. Kto Jego widzi, widzi Ciebie. Kto Jego słucha, słyszy Ciebie. To niepojęte, że w Jezusie narodzonym w Betlejem
jest tyle chwały i bogactwa łaski!
Spraw w łasce swojej, abyśmy przez Ducha Świętego uwierzyli, że Jezus Chrystus
jest prawdziwym Bogiem z Ciebie zrodzonym w wieczności i prawdziwym człowiekiem
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z Marii Panny, i abyśmy oddawali Mu boską cześć i chwałę, w Nim widzieli Twoje serce
ojcowskie, pełne łaski i miłości.
Boże, wielbimy Cię, za zbawienie darowane nam w Chrystusie Panu i za możliwość
stania się w Duchu Świętym Twoimi dziećmi. Ochraniaj nas od złego, światłem Ewangelii rozpraszaj mroki naszych serc, uwolnij od lęku o jutro, napełń pokojem, rozbudź
nadzieję, abyśmy z radością służyli Tobie i głosili chwałę Twojego Imienia.
Boże wszechmogący, daj poznanie zbawiennej łaski swojej wszystkim narodom
i ludziom. Wypełnij coś rozpoczął przez narodzenie Jezusa Chrystusa oraz udziel nam
po życiu doczesnym błogości oglądania Twojego oblicza.
Wysłuchaj nas przez jedynego Pana i Pośrednika naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.
(J 1,14)

Introit nr 12
Ksiądz
* Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego.
Alleluja!
* Pan jest Królem i przyoblekł się w dostojność. Alleluja!
* Majestat i blask przed obliczem Jego. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Nawiedziła nas światłość z wysokości. Alleluja!
* Pan przyoblekł się i przepasał mocą. Alleluja!
* Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Alleluja!

Kolekty
l. Wszechmocny Panie Boże i Ojcze łaskawy!/ Zesłałeś na świat Syna swojego, aby był
znakiem, któremu sprzeciwiać się będą./ W dobroci swojej spraw, abyśmy przez Niego
i w Nim odrodzili się i stali się uczestnikami zbawienia wiecznego./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Panie Boże i Ojcze wieczności!/ Dziękujemy Ci za objawienie w Jezusie Chrystusie
życia wiecznego./ Spraw, abyśmy z pomocą Ducha Świętego byli wiernymi świadkami
Słowa żywota, Jezusa Chrystusa,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg,
żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Z ojcowskiej miłości ku nam biednym grzesznikom
darowałeś światu swojego Syna, przez wiarę w którego jesteśmy zbawieni./ Prosimy
Cię, daj nam Ducha Świętego, abyśmy w tej wierze wytrwali do końca dni naszych./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 J 1,1-4
1.Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota – 2.a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam
objawiony został – 3.Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy
społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego,
Jezusem Chrystusem. 4.A to piszemy, aby radość nasza była pełna.
Graduale
Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; wszystkie krańce
ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Alleluja! (Ps 98,3)
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Ewangelia: Łk 2,[22-24]25-38[39.40]
[22.Gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do
Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, 23.jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy
pierworodny syn będzie poświęcony Panu, 24.i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki]. 25.A był wtedy
w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny
i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. 26.Temu Duch Święty objawił,
iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. 27.Przyszedł więc
z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić
przepisy zakonu co do niego. 28.On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc:
29.Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, 30.gdyż oczy
moje widziały zbawienie twoje, 31.które przygotowałeś przed obliczem wszystkich
ludów: 32.Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego. 33.A ojciec
jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. 34.I błogosławił im Symeon, i rzekł do
Marii, matki jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w
Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, 35.i aby były ujawnione myśli
wielu serc; także twoją własną duszę przeniknie miecz. 36.I była Anna, prorokini, córka
Fanuela, z plemienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat
z mężem od panieństwa swego. 37.I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku
życia, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą.
38.I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. [39.A gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego,
wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. 40.A dziecię rosło i nabierało sił, było
pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim].

Biblijny tekst kazania
Hi 42,1-6
1.Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: 2.Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden
twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. 3.Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla
mnie, których nie rozumiem. 4.Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty
racz mię pouczyć! 5.Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało
cię. 6.Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.
Modlitwa powszechna Kościoła
Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, z wdzięcznością i z dziękczynieniem przychodzimy przed oblicze Twoje, pełne łaski i chwały. Z radością i pokorą dziękujemy Ci,
że podczas minionych Świąt Narodzenia Pańskiego pozwoliłeś nam zwiastować
i słuchać radosnej wieści o wcieleniu Twojego Syna, o Jego przyjściu na świat skażony
grzechem i o darowanym zbawieniu.
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Boże, spraw, abyśmy jak Maria, Matka Pana naszego, wszystkie słowa o narodzeniu
Syna Twojego zachowywali w sercu; jak pasterze z pól betlejemskich poszli i głosili
Ewangelię o zbawieniu, i jak Symeon błogosławili Twoje święte Imię. Niechaj błogosławieństwo przyjścia Twojego Syna stanie się udziałem wszystkich ludzi, a pokój
Twój, którego świat nam dać nie może, niechaj napełni serca nasze, domy i rodziny,
naród i Ojczyznę naszą.
Niechaj wieść o Zbawieniu pokrzepi chorych, cierpiących i umierających.
Błogosław Kościół swój na całej ziemi, wszystkich jego członków, nauczycieli Słowa
Twojego i biskupów. Przez Ducha swojego daj przebudzenie i nowe siły do składania
świadectwa wiary i niesienia pochodni Ewangelii o Zbawieniu darowanym w Jezusie
Chrystusie. Racz nas łaskawie wysłuchać i obdarować pewnością zbawienia wiecznego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!
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Hasło dnia
W ręku twoim są losy moje. (Ps 31,16a)

Introit nr 13
Ksiądz
* Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego.
Alleluja!
* Oczy moje wznoszę ku górom. Alleluja!
* Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła.
Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Teraz i na wieki. Alleluja
* Skąd nadejdzie mi pomoc? Alleluja!
* Strzec będzie duszy twojej. Alleluja!

Kolekty
l. Wszechmogący, wieczny Boże!/ Dziękujemy Ci, że nam w odchodzącym roku wyświadczyłeś wiele dobrego na ciele i duszy./ Prosimy Cię serdecznie, daj nam ducha
czujności, abyśmy, gdy Syn Twój przyjdzie byli gotowi do przyjęcia chwały zbawienia
wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym,
prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże, Ojcze wieczności,/ wierzymy, że nic nie może nas odłączyć od Twojej
miłości, która jest w Jezusie Chrystusie./ Zachowaj nas w tej wierze aż do końca dni
naszego życia,/ a gdy skończy się czas naszej pielgrzymki, zabierz nas do siebie, abyśmy Ciebie, Trójjedynego Boga chwalili na wieki wieków.
3. Wszechmogący, wiekuisty Boże! / Dziękujemy Ci, że nam w roku ubiegłym wyświadczyłeś wiele dobrego na ciele i duszy./ Prosimy Cię, obdarz nas błogosławionym
nowym rokiem i udziel nam swojego boskiego pokoju./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym dla zasługi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Kz 3,1-15
1.Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: 2.Jest czas rodzenia
i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. 3.Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania. 4.Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów. 5.Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania
kamieni; jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. 6.Jest czas szukania
i czas gubienia; jest czas przechowywania i czas odrzucania. 7.Jest czas rozdzierania
i czas zszywania; jest czas milczenia i czas mówienia. 8.Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas wojny i czas pokoju. 9.Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi?
10.Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. 11.Wszystko
pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie
może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. 12.Poznałem więc, że dla
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ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. 13.Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie.
14.Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki: Nic nie można do tego dodać
i nic z tego ująć; a Bóg czyni to, aby się go bano. 15.To, co jest, było już dawno, a to, co
będzie, też już jest od dawna; bo Bóg przywraca to, co przeminęło.
Ewangelia: Mt 13,24-30
24 .Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25.A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel
i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26.A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się
pokazał i kąkol. 27.Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś
dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28.A on im rzekł: To nieprzyjaciel
uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29.A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.
30.Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie
najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Biblijny tekst kazania
Hbr 13,8.9b
8.Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 9b.Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże Wszechmogący, Panie historii i życia naszego! Z Twojej ojcowskiej ręki otrzymaliśmy ten rok, który dzisiaj żegnamy. Wielbimy Twoje święte Imię i z wdzięcznością
dziękujemy Ci za liczne dobrodziejstwa i błogosławieństwo życia, dążeń i naszej pracy.
Strzegłeś nas od złego, napełniałeś wiarą i nadzieją nasze serca. Przez swoje Słowo
budziłeś odwagę i pewność, że jesteś z nami w Chrystusie i żadna moc nie może nas
odłączyć od Twojej miłości. Zachowałeś od złego nasze domy, rodziny, Kościół, naród i
Ojczyznę naszą. Prowadziłeś bezpiecznie wśród niebezpieczeństw, które nam zagrażały.
Prosimy Cię z pokorą i ufnością, daj nam poznanie łaski i dobroci Twojej. Zachowaj
w pewności wiary, w pokoju i radości z darów zbawienia. Racz nam dać zdrowie i siły
do dalszej wytrwałej pracy dla dobra ogólnego i na niwie Kościoła Jezusa Chrystusa.
Rozbudź w nas ducha czujności i oczekiwania, wytrwałej modlitwy i usłużnej miłości.
Niechaj Duch Twój czuwa nad nami, a gdy nadejdzie ostatnia chwila życia, zabierz nas
do niebieskiej ojczyzny i obdarz wiecznym pokojem.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!
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Hasło dnia
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. (Hbr 13,8)

Introit nr 15
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
* Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia * Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!
w pokolenie.
* Nasyć nas o świcie łaską swoją.
* Abyśmy się weselili przez wszystkie dni
nasze!
* Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga * A wśród nas utwierdź dzieło rąk naszych!
naszego.
Kolekty
l. Boże Wszechmogący, Ojcze miłosierdzia,/ dziękujemy Ci za Imię Zbawiciela naszego, przez które objawiłeś nam zbawienną wolę swoją./ Prosimy Cię, wypisz imię
swojego Syna na sercach naszych i spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy Jego
własnością./ Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Panie życia naszego!/ Wielbimy Cię i wysławiamy za darowany nam pierwszy
dzień nowego roku oraz obietnicę błogosławieństwa życia i naszej pracy./ Spraw, abyśmy wszystko cokolwiek czynić będziemy w słowie lub w uczynku, czynili w imieniu
Twojego Syna,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Joz 1,1-9
1.Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza
tak: 2.Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan,
ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję. 3.Każde miejsce, na
którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. 4.Od pustyni
i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do
wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. 5.Nikt przed tobą się nie
ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię
ani cię nie opuszczę. 6.Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie
ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. 7.Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od
niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
8.Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie
i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się
twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. 9.Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny
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i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Lekcja: Jk 4,13-15
13.A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta,
zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, 14.wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. 15.Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce,
będziemy żyli i zrobimy to lub owo.
Graduale
Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. (Ps 124,8)

Biblijny tekst kazania
J 14,1-6
1.Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! 2.W domu
Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. 3.A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. 4.I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę
znacie. 5.Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać
drogę? 6.Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi
do Ojca, tylko przeze mnie.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże, który stworzyłeś słońce i gwiazdy, dzień i noc, i wszystko utrzymujesz od chwili, w której powołałeś wszechświat z niebytu do istnienia. Imię Twoje sławimy
i uwielbiamy w dzisiejszy, noworoczny poranek, bo wprowadziłeś nas w nowy rok
i dajesz obietnicę zbawienia i błogosławieństwa na dalsze dni naszej pielgrzymki.
Przede wszystkim dziękujemy Ci za Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, że przez imię Jego
objawiłeś nam swoje serce ojcowskie, pełne łaski i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, że
wzywającym imię Jego obiecałeś zbawienie wieczne.
Boże łaskawy, prowadź nas przez wszystkie dni roku, który jest przed nami. Ochraniaj od wszystkiego złego na ciele i duszy. Chwała Twoja, która jest na obliczu Syna
Twojego, niechaj nam będzie światłem w naszej pielgrzymce ku niezniszczalnej ojczyźnie pokoju i wiecznej szczęśliwości, a każde Słowo, które wychodzi z ust Twoich,
niechaj nam będzie pokarmem i pociechą w trudzie i znoju dnia powszedniego.
Boże, prosimy Cię, błogosław nasze domy i rodziny, pola i warsztaty pracy, wszelką
dobrą i sprawiedliwą sprawę. Oczyść serca nasze, napełnij je Duchem swoim, abyśmy
wydawali dobre owoce i wielbili święte imię Twoje. Odwróć od nas zasłużone kary
i doświadczenia, oszczędź nam udręki i trwogi. A ponieważ i w tym roku, który rozpoczynamy, każda chwila może być początkiem doświadczenia, krzyża i końcem doczesnej pielgrzymki, przeto czuwaj nad nami i niechaj prowadzi nas Twoja łaskawa dłoń.
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Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona:
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski
i prawdy. (J 1,14b)

Introit nr 16
Ksiądz
* Panie, nad wszystko wywyższyłeś Imię i Słowo swoje. Alleluja!
* Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. Alleluja!
* Wielka jest chwała Pana. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś
mnie. Alleluja!
* I wysławiam Imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Alleluja!
* Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Alleluja!

Kolekty
l. Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa,
którego uczyniłeś Jego wzorem do naśladowania./ Prosimy Cię, spraw łaskawie, abyśmy
zawsze szukali społeczności z Tobą i radowali się z każdego dnia przeżytego w sieniach
domu Twojego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz łaskawy!/ Chwalimy i wielbimy Cię za dar życia
wiecznego w Jezusie Chrystusie./ Zachowaj nas we wierze w Syna swojego, abyśmy
w wieczności wraz ze wszystkimi zbawionymi mogli oglądać święte oblicze Twoje./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Prosimy Cię dla
miłosierdzia Twego, obdarz nas błogosławionym i radosnym rokiem./ Zachowaj nas łaskawie od nieszczęść i udziel nam swego boskiego pokoju./ Wysłuchaj nas w Synu Twoim,
Jezusie Chrystusie, który z Duchem Twoim żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 J 5,11-13
11.A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu
jego. 12.Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 13.To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot
wieczny.
Graduale
Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością! Alleluja! (Ps 100,1.2a)
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Ewangelia: Łk 2,41-52
41.A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42.I gdy miał dwanaście
lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. 43.A gdy te dni dobiegły końca
i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice, 44.a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi.
45.I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. 46.A po trzech dniach znaleźli go
w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. 47.A zdumiewali
się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. 48.I ujrzawszy go, zdziwili
się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc
szukaliśmy ciebie. 49.I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że
w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę? 50.Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. 51.I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała
wszystkie te słowa w sercu swoim. 52.Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski
u Boga i u ludzi.

Biblijny tekst kazania
Iz 61,1-3[4.9]10.11
1.Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował
ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone,
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 2.abym ogłosił rok łaski Pana
i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, 3.abym dał
płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej,
pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości,
szczepem Pana ku jego wsławieniu. [4.I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu
pokoleń]. [9.Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów;
wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana]. 10.Bardzo się
będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie
w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który
wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. 11.Bo
jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak
Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Ci, że w pokoju i radości mogliśmy przeżywać
Święta Narodzenia Pańskiego i przez słuchanie Ewangelii o przyjściu Syna Twojego
budować się we wierze oraz umacniać w poznaniu miłości Twojej. Wielbimy Cię, że
wprowadziłeś nas w nowy rok i dałeś obietnicę błogosławieństwa na drogi i ścieżki
naszej doczesnej pielgrzymki.
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Boże miłosierny, zesłałeś Syna swojego, Jezusa Chrystusa i w Nim ofiarowałeś nam
wszystkie dary zbawienia wiecznego. Uczyniłeś Go źródłem życia i wzorem do naśladowania. Wzywasz nas do wiary w Niego i wstępowania w Jego ślady. Spraw, abyśmy
nigdy nie zapomnieli o darach Twojego serca ojcowskiego i o wezwaniu do naśladowania Syna Twojego, naszego jedynego Pana i Przewodnika w życiu.
Boże, niechaj łaskawa dłoń Twoja prowadzi nas przez życie, ochrania od wszystkiego złego na ciele i duszy. Uchroń nas od pychy, egoizmu, nienawiści, wszeteczeństwa.
Napełnij serca nasze duchem miłości, pokoju, umiarkowania i pokory. Przed Twoim
obliczem się korzymy i z ufnością prosimy Cię o nowe serca, abyśmy mogli Ci służyć
i wielbić Cię z radością przez wszystkie dni życia naszego.
O Wszechmogący! Zachowaj na ziemi w czystości i świętości Kościół Syna swojego.
Daj mu dobrych, wiernych i mądrych pasterzy i nauczycieli Słowa Twojego. Niechaj
świadectwo Ludu Twojego wobec niewierzących i błądzących nieustannie przynosi
Tobie chwałę i dopomoże im w poznaniu Ciebie, jedynie prawdziwego Boga i Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela.
Bądź z wszystkimi samotnymi, chorymi i cierpiącymi niedostatek i prześladowanie.
Nakarm głodnych, pokrzep pokrzywdzonych. Uchroń od upadku ludzi słabej wiary.
Boże, wysłuchaj Twoich dzieci umiłowanych przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Będziemy opiewali drogi Pańskie. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż wielka jest chwała Pana. Alleluja!
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Hasło dnia
Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8b)

Introit nr 17
Ksiądz
* Panie, Twoim jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Alleluja!
* Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Alleluja!
* Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem! Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce
jest siła i moc. Alleluja!
* Służcie Panu z radością. Alleluja!
* Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! Alleluja!

Kolekty
l. Boże i Panie światłości,/ przygotowałeś w Jezusie Chrystusie zbawienie przed obliczem wszystkich ludów,/ światłość, która oświeci pogan i chwałę Twojego ludu./
Spraw, aby wszyscy Cię poznali i przez Jezusa Chrystusa chwalili w doczesności i wieczności./ Wysłuchaj nas przez Jezusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym,
prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze, Panie historii i wszystkich ludów na ziemi!/ Bądź pochwalony za objawienie tajemnicy, że wszyscy ludzie są współuczestnikami obietnicy zbawienia
w Jezusie Chrystusie./ Niechaj ta radosna Ewangelia będzie zwiastowana wszystkim
narodom, aby szerzyło się Królestwo Twoje na ziemi./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Ty prowadziłeś pierwszych pogan do Twojego Syna
poprzez światło gwiazdy betlejemskiej./ Prosimy Cię, spraw w łasce swojej, abyśmy
w wierze za Twoim zbawiennym światłem postępowali i w wieczności oglądać mogli
Boskie Twoje oblicze./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczna
Stary Testament: Iz 60,1-6
1.Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad
tobą. 2.Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan,
a jego chwała ukaże się nad tobą. 3.I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do
blasku, który jaśnieje nad tobą. 4.Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie
przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na
rękach. 5.Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie.
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wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą
z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana.

Ewangelia: Mt 2,1-12
1.Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 2.Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.
3.Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. 4.I zgromadziwszy
wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? 5.A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: 6.I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi,
z ciebie bowiem wyjdzie wódz który paść będzie lud mój izraelski. 7.Wówczas Herod
przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia
się gwiazdy. 8.I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. 9.Oni
zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. 10.A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. 11 I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię
z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby,
złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. 12.A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do
Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.

Biblijny tekst kazania
Ef 3,1-7
1.Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan – 2.bo zapewne
słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, 3.że przez
objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. 4.Czytając
to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, 5.która nie była
znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona
jego świętym apostołom i prorokom, 6.mianowicie, że poganie są współdziedzicami
i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez
ewangelię, 7.której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego
wszechmocne działanie.

Modlitwa powszechna Kościoła
Boże, Panie światłości i prawdy! Uwielbiamy Cię i chwalimy za Twoją mądrość
i wierne realizowanie planu zbawienia grzesznej ludzkości. Wybrałeś pośród wszystkich narodów Izraela, aby był nosicielem Twoich obietnic. W Jezusie Chrystusie powołałeś nas do społeczności życia z Tobą, abyśmy nie byli już dłużej przechodniami
i obcymi, ale stali się domownikami i współobywatelami świętych. Jesteśmy teraz
ludem Twoim i Twymi dziećmi przez Chrzest i wiarę. Prosimy Cię, umocnij wiarę naszą,
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abyśmy słowem i czynem świadczyli o tym, co dla nas uczyniłeś i abyśmy wiernie naśladowali Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wszystkim, którzy jeszcze chodzą drogami własnej mądrości i błądzą w mrokach
świata, niechaj zajaśnieje światło Twojej chwały w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Pobłogosław dzieło misji na wszystkich kontynentach. Głoszącym Ewangelię
i świadczącym życiem swoim o jej mocy, daj ducha wytrwałości i cierpliwości. Niechaj
Twoja chwała jaśnieje w świecie, a Twój Kościół niechaj się stanie solą ziemi.
Bądź światłem dla narodu naszego. Zachowaj pokój i sprawiedliwość we wszystkich
krajach, hamuj moce ciemności i fałszu. Rządź i kieruj przez Ducha Świętego domami
i rodzinami naszymi. Wszystkim, którzy w udręce swojego serca wołają do Ciebie,
bądź pomocą i ratunkiem.
Wysłuchaj nas przez Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niech będzie chwalebne Imię Pana błogosławione na wieki. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz 8,14)

Introit nr 18
Ksiądz
* Panie, Twoim jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Alleluja!
* Ten jest Syn mój umiłowany. Alleluja!
* Boże! Daj królowi prawa swoje. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce
jest siła i moc. Alleluja!
* Którego sobie upodobałem. Alleluja!
* I sprawiedliwość Swoją synowi królewskiemu Alleluja!

Kolekty
l. Panie Boże, źródło wszelkiej łaski i prawdy!/ Dziękujemy Ci, że w Chrzcie Jezusa
objawiłeś światu Jego boską godność i chwałę./ Spraw łaskawie, abyśmy poszli za głosem Twojego Syna i w Nim widzieli jedynego Pana i naszego Zbawiciela./ Wysłuchaj
nas przez tegoż Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Panie, Boże Wszechmogący, Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Wielbimy Cię, bo objawiłeś zbawienną wolę swoją w umiłowanym Synu swoim, Jezusie Chrystusie./ Dopomóż nam przez Ducha Świętego przemienić się przez odnowienie umysłu i w składaniu
Tobie żywej i świętej ofiary z naszego życia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Ty uwielbiłeś się w Synu swoim Jezusie Chrystusie,
naszym Panu i Zbawicielu./ Prosimy Cię, udziel nam Ducha swojego, abyśmy jako umiłowane dzieci chodzili przed Twoim obliczem i wydawali owoce sprawiedliwości. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 42,1-9
1.Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. 2.Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. 3.Trzciny nadłamanej nie dołamie ani
knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. 4.Nie upadnie na duchu ani się nie
złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. 5.Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej
płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą.
6.Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię

39

1. NIEDZIELA PO EPIFANII

cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, 7.abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą
w ciemności. 8.Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej
chwały bałwanom. 9.Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać,
zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam.
Lekcja: Rz 12,1-8
1.Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako
ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. 2.A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego,
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
3.Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej
Bóg każdemu udzielił. 4.Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie
wszystkie członki tę samą czynność wykonują, 5.tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. 6.A mamy różne dary
według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary; 7.jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu ; jeśli kto naucza, to w nauczaniu; 8.jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto
jest przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
Graduale
Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Alleluja! (Ps 2,7)

Biblijny tekst kazania
Mt 3,13-17
13.Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 14.Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz
do mnie? 15.A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się
nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. 16.A gdy Jezus został
ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego,
który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. 17.I oto rozległ się głos z nieba: Ten
jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Modlitwa powszechna Kościoła
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa objawiłeś zbawienną wolę swoją i tajemnicę odwiecznego planu wyzwolenia ludzi z pęt grzechu
i szatana. Syn Twój narodzony z niewiasty, chociaż stał się człowiekiem, nie przestał
być prawdziwym Bogiem zrodzonym z Ciebie w wieczności. Objawiłeś w wodach Jordanu Jego godność i chwałę, aby każdy mógł w Nim poznać swojego Pana i Prze-
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wodnika w życiu. Wątpiącym w Jego Boską godność daj poznanie prawdy o Nim, jako
jedynym, prawdziwym Synu Twoim, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki.
Spraw łaskawie, abyśmy zawsze pamiętali, że objawienie Jezusa jako Mesjasza, jest
również wezwaniem do nas skierowanym, abyśmy składali ciała nasze jako ofiarę żywą i świętą, oraz abyśmy porzucili grzechy nasze i przemienili się przez odnowienie
umysłu. Daj przez Ducha Świętego zdolność poznania tego, co jest dobre, miłe Tobie
i doskonałe, co służy Twojej czci i chwale. Boże, pragniemy wiernie Ci służyć i głosić
wspaniałość imienia Twojego. Poddani woli Twojej chcemy iść pod przewodnictwem
Syna Twojego przez życie i budować Królestwo sprawiedliwości i pokoju.
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, racz łaskawie pobłogosławić myśli i dzieła rąk
naszych. Błogosław naszym domom i rodzinom, zborom i całemu Kościołowi na ziemi,
naszej ziemskiej Ojczyźnie i wszystkim ludziom dobrej woli. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niech Imię Jego trwa wiecznie. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Niech sławią Go wszystkie narody. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (J 1,16)

Introit nr 19
Ksiądz
* Niech cała ziemia korzy się przed Tobą.
Alleluja!
* Wysławiajcie Pana, wzywajcie Imienia Jego.
Alleluja!
* Pamiętajcie o cudach, które uczynił. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Niech śpiewa i opiewa Imię Twoje. Alleluja!
* Głoście narodom czyny Jego. Alleluja!
* O znakach i wyrokach ust Jego. Alleluja!

Kolekty
1. Panie Boże, Ojcze miłosierdzia i łaski!/ Objawiłeś nam w znakach i cudach chwałę
swojego Syna umiłowanego podczas Jego ziemskiego życia./ Prosimy Cię, dopomóż
nam przez Ducha Świętego wytrwać w wierze i poznaniu Boskiej chwały Jezusa Chrystusa,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Wszechmogący Boże, łaskawy Panie!/ Uwielbiamy i chwalimy Cię, gdyż objawiłeś
nam chwałę Syna swojego i przez Niego wzywasz nas do życia doskonałego i świętego./ Spraw, abyśmy się zawsze trzymali dobrego i miłością braterską jedni drugich
obdarzali./ Racz wysłuchać nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
3. Miłosierny Boże, łaskawy Ojcze!/ Zesłałeś nam Syna swojego, aby nam objawił
Twoją świętą miłość./ Prosimy Cię, przemień nasze grzeszne serca i napełnij nas duchem synostwa i mocy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 Kor 2,1-10
1.Ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości,
głosząc wam świadectwo Boże. 2.Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć
między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. 3.I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, 4.a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone
w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, 5.aby wiara
wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 6.My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy
giną; 7.ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył
ku chwale naszej, 8.której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie
byliby Pana chwały ukrzyżowali. 9.Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało
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i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go
miłują. 10.Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet
głębokości Boże.
Graduale
Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!
Alleluja! (Ps 34,3)
Ewangelia: J 2,1-11
1.A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2.Zaproszono
też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. 3.A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa
do niego: Wina nie mają. 4.I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze
nie nadeszła godzina moja. 5.Rzekła matka jego do sług: Co wam powie, czyńcie! 6.A było
tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia,
mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. 7.Rzecze im Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. 8.Potem rzekł do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela! A oni zanieśli. 9.A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała
winem, (a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli), przywołał
oblubieńca 10.i rzekł do niego: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze; a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. 11.Takiego pierwszego cudu
dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.

Biblijny tekst kazania
Jr 14,1[2]3.4[5.6]7-9
1.Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posuchy. [2.W smutku pogrążony jest Juda, a w jego bramach lud omdlewa z wyczerpania, w żałobie pochylony
jest ku ziemi, a krzyk Jeruzalemu wznosi się w górę]. 3Ich możni ślą swoje sługi po wodę, ci przychodzą do studzien, lecz wody nie znajdują, wracają z próżnymi dzbanami,
zawiedzeni i zawstydzeni zasłaniają swoją głowę. 4.Z powodu spieczonej gleby – nie
było bowiem deszczu na ziemi – rolnicy są zawiedzeni, zasłaniają swoją głowę.
[5.Nawet łania, gdy w polu miota, porzuca swoje młode, gdyż nie ma trawy, 6.a dzikie
osły, stojąc na gołych wzniesieniach, łapią powietrze jak szakale; ich oczy gasną, gdyż
nie ma zieleni.] 7.Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak ci
każe twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko tobie zgrzeszyliśmy! 8.O, nadziejo Izraela, jego Wybawco w czasach niedoli! Czemu jesteś jak obcy
przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować?
9.Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Przecie Ty,
Panie, jesteś pośród nas, a twoim imieniem jesteśmy nazwami, nie opuszczaj nas!
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, Ojcze miłosierny! Dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym, objawiłeś swoje ojcowskie oblicze, moc i miłość, dzięki której w Synu
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Twoim dana jest nam pomoc, zbawienie i żywot wieczny. Jedynie Tobie należy się
cześć i uwielbienie, gdyż jesteś źródłem wszelkiego dobra i światła rozpraszającego
mroki serca. Pragniemy Cię wielbić ustami, które racz oczyścić ogniem Słowa swojego.
Przede wszystkim oddać Ci chcemy chwałę i cześć poprzez gorliwą służbę naszym bliźnim. Prosimy Cię uświęcaj nasze życie i prowadź przez Ducha Świętego, abyśmy zawsze trzymali się dobrego i miłością braterską jedni drugich szczerze obdarzali.
Boże łaskawy, bez wiary nie możemy podobać się Tobie. Jak rozbudziłeś w sercach
uczniów Pana i Zbawiciela naszego wiarę w Boską godność Jego, gdy przed ich oczyma
czynił cuda, tak rozbudź również w nas prawdziwą wiarę, poprzez którą będziemy się
trzymać Ciebie, jako jedynego naszego Boga i Ojca. Zachowaj nas w wierze i poznaniu
Twojej dobroci. Prowadź przez Ducha Świętego drogą nieobłudnej wiary i uczyń nas
sobie świadkami chwały Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.
Zjednocz wszystkie dzieci swoje w wierze w Jezusa Chrystusa, aby Cię wielbiły
w doczesności, a gdy powołasz je do Królestwa swojej chwały, wiecznie śpiewały Tobie pieśń uwielbienia.
Boże, wysłuchaj nas, dzieci swoje, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Szukajcie Pana i mocy Jego. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Szukajcie zawsze oblicza Jego. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. (Łk 13,29)

Introit nr 20
Ksiądz
* Chwalcie Pana, wszystkie narody. Alleluja!
* Albowiem łaska Jego jest można nad nami. Alleluja!
* Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj
mnie!

Zgromadzenie liturgiczne
* Wysławiajcie Go wszystkie ludy. Alleluja!
* A wierność Jego trwa na wieki! Alleluja!
* Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa
Tobie!

Kolekty
1. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Powołałeś pogan do społeczności dzieci swoich
i chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni./ Błogosław zwiastowanie Ewangelii, aby
budziło ono w sercach naszych ufność i nieobłudną wiarę./ Wysłuchaj nas przez Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na
wieki wieków.
2. Boże i Ojcze, źródło wszelkiej pociechy!/ Dziękujemy Ci za Ewangelię o Chrystusie,
którą uczyniłeś mocą naszego zbawienia./ Spraw w łasce swojej, abyśmy się jej nigdy
nie wstydzili, ale chlubili się nią przed całym światem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Łaskawie powołałeś pogan do społeczności swego
Syna i chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni./ Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby
Ewangelia Jezusa Chrystusa zwiastowana była wszelkiemu stworzeniu i aby wszystkie
narody dziękowały Tobie i służyły Ci w pokoju./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Krl 5,[1-8]9-15[16-18]19a
[1.A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana
i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak
potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. 2.A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieżczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała
żonie Naamana. 3.Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: Ach, gdyby to mój pan
zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu.
4.Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu: Tak a tak mówiła dziewczynka,
która pochodzi z ziemi izraelskiej. 5.Król Aramu odpowiedział: Więc jedź tam, ja zaś
poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą dziesięć talentów
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srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę. 6.Przyniósł więc list do
króla izraelskiego tej treści: Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem
do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. 7.Lecz gdy król izraelski
przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego
trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. 8.A gdy do
Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do
króla i kazał mu powiedzieć: Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie
do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu]. 9.Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi,
i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. 10.Wtedy Elizeusz wysłał
do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje
ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. 11.Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia
Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. 12.Czy
rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy
nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. 13.Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze! Gdyby prorok
nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to
uczynić, gdy ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty! 14.Poszedł więc i zanurzył się
w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. 15.Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: Oto teraz wiem, że
nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny
od twojego sługi. [16.Lecz on odpowiedział: Jako żyje Pan, przed którego obliczem
stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił.
17.Naaman więc rzekł: Jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie
para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych
innym bogom, jak tylko Panu. 18.W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie: gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby
tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon
w świątyni Rimmona; gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie]. 19a.Wtedy rzekł do niego Elizeusz: Idź w pokoju!
Ewangelia: Mt 8,5-13
5.A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik., prosząc go 6.i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. 7.Rzekł mu Jezus: Przyjdę
i uzdrowię go. 8.A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł
pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. 9.Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź,
a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni. 10.Gdy Jezus to
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usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo
w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. 11.A powiadam wam, że wielu przybędzie ze
wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie
Niebios. 12.Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów. 13.I rzekł Jezus do setnika: Idź a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie!
I został uzdrowiony sługa w tej godzinie.

Biblijny tekst kazania
Dz 10,21-35
21.Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: Jestem tym, którego szukacie; co za przyczyna
sprowadziła was tutaj? 22.A oni rzekli: Setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego
polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. 23.Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. 24.Następnego dnia przybył do Cezarei; Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich.
25.A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył
mu pokłon. 26.Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem.
27.I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych; 28.i rzekł do nich: Wy
wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest
niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał
skalanym lub nieczystym; 29.dlatego też wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? 30.A Korneliusz rzekł: Przed czterema dniami
około tej godziny, o dziewiątej, modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede
mną mąż w lśniącym odzieniu 31.i rzekł: Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa
twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. 32.Poślij przeto do Joppy i
sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem; przebywa on w gościnie w domu Szymona, garbarza, nad morzem. 33.Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze
uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby
wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. 34.Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz
pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, 35.lecz w każdym narodzie miły
mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszą niedzielę, za możność zgromadzenia
w imieniu Syna Twojego przed Twoim obliczem, za Ewangelię zbawienia i darowaną
nam chwilę społeczności między sobą oraz czas modlitwy i wspólnego śpiewania Tobie na chwałę. Dlatego, że Ewangelia Twojego Syna jest mocą ku zbawieniu dla każdego szczerze wierzącego, pragniemy w niej widzieć największy skarb Kościoła i klejnot
dla duszy szukającej Cię i pragnącej oglądania Twojego oblicza. Spraw, abyśmy nigdy
nie wstydzili się Ewangelii, ale z odwagą składali świadectwo o jej zbawczej mocy.
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Boże miłosierny, spraw abyśmy nieustannie wzrastali w wierze i poznaniu Twojej
dobroci, gdyż Twoje Słowo mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie jesteśmy
sprawiedliwi, gdyż ciągle grzeszymy i zasługujemy jedynie na Twój gniew. Ale Ty, Boże
łaskawy, uznajesz nas za sprawiedliwych przez wiarę, dzięki zasłudze krzyżowej Syna
swojego, Jezusa Chrystusa. Przyoblekłeś nas w sprawiedliwość Chrystusa, abyś był
sprawiedliwym i usprawiedliwiającym grzesznika.
Prosimy Cię, zgromadź wokół naszego Zbawiciela wszystkie narody, dopomóż przezwyciężyć nienawiść i buduj wśród nas Królestwo swoje. Obdarz pokojem zwaśniony
świat, błogosław naród i Ojczyznę naszą. Darami Ducha obdarz Kościół nasz i napełnij
mądrością biskupów i pasterzy Ludu swojego, aby Ewangelia głoszona była z mocą
i radością.
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niech nam Bóg błogosławi. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! Alleluja!
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Hasło tygodnia
Nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. (Iz 60,2)

Introit nr 23
Ksiądz
* Blask Pana jest jak światłość, promienie
wychodzą z Jego rąk. Alleluja!
* Pan jest Królem, niech się raduje ziemia.
Alleluja!
* Obłok i ciemność wokół Niego. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Tam ukryta jest Jego moc. Alleluja!
* Niech się weselą mnogie wyspy! Alleluja!
* Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. Alleluja!

Kolekty
l. Boże, Ojcze łaskawy, który objawiłeś swoją chwałę przez Jezusa Chrystusa,/ dopomóż nam, abyśmy byli Jemu posłuszni i wytrwali w wierze w Jego boską godność aż
do końca dni życia naszego,/ a gdy nadejdzie koniec naszej doczesnej pielgrzymki,
zgromadź nas przed swoim obliczem,/ gdzie Tobie, Synowi Twemu i Duchowi Świętemu oddawać będziemy cześć na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że w Jezusie
Chrystusie objawiłeś swoje ojcowskie serce pełne łaski i miłości./ Światłem swoim
rozprosz mroki serc naszych, aby zajaśniało w nich poznanie chwały Twojej, które jest
na obliczu Twojego Syna,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący Boże, Ojcze niebieski, który uwielbiłeś swojego Syna!/ Prosimy Cię,
spraw, abyśmy przyjęli objawienie chwały Jego i posłuszni byli we wierze Jego Słowu
świętemu,/ a dzięki Jego krzyżowej męce dostąpili chwały zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas przez tego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Mż 3,1-8a[8b.9]10[11.12]13.14[15]
1.Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę
poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu. 2.Wtem ukazał mu się anioł Pański
w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płoną widział, że podchodzi,
aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem! 5.Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo
miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 6.Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. 7.Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego
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w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego.
8.Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi
żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, [do siedziby Kananejczyków,
Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. 9.Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą.]
10.Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich,
z Egiptu. [11.A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? 12.I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla
ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze]. 13.A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem
im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to
co im mam powiedzieć? 14.A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak
powiesz do synów izraelskich: „Jestem” posłał mnie do was! [15.I mówił dalej Bóg do
Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg
Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać
będą po wszystkie pokolenia].
Ewangelia: Mt 17,1-9
1.A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi
ich na wysoką górę na osobność. 2.I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. 3.I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. 4.Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie!
Dobrze nam tu być; i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. 5.Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto
rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem,
jego słuchajcie! 6.A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się
bardzo. 7.I przystąpił Jezus, i dotknął się ich, i rzekł: Wstańcie i nie lękajcie się!
8.A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. 9.A gdy schodzili
z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych.

Biblijny tekst kazania
Obj 1,9-18
9.Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy
Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego
i świadczenia o Jezusie. 10.W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za
sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: 11.To, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij
do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes,
i do Filadelfii, i do Laodycei. 12.I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił
do mnie; a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13.a pośród tych
świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp dłu-
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gą i przepasanego przez pierś złotym pasem; 14.głowa zaś jego i włosy były lśniące jak
śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, 15.a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. 16.W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze
jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. 17.Toteż gdy go ujrzałem, padłem do
nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam
jest pierwszy i ostatni, 18.i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam
klucze śmierci i piekła.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, Stwórco wszystkiego co jest widzialne i niewidzialne, który powiedziałeś, aby w ciemności zajaśniała światłość, usłysz nasze wołanie i rozjaśnij nad nami
swoje oblicze. Przyoblekłeś w ludzkie ciało swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przez
przyjście Jego zamieszkała między nami Twoja chwała i w mrokach naszego życia zabłysło światło poznania Twojej dobroci i łaski. Wielbimy i chwalimy Cię, Boże, gdyż
jedynie dzięki Tobie żyjemy i odnajdujemy drogę wiodącą do Ciebie.
Boże, pozwalasz nam w życiu pełnym niebezpieczeństw widzieć Jezusa, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą. Dziękujemy Ci, że nasze życie w Jego bliskości jest
szczęściem i radosną pielgrzymką ku wieczności. Gdy On nas prowadzi, Ty jesteś blisko, a Twoja dłoń chroni nas od złego. Wdzięczni jesteśmy, że każda chwila życia
w blasku chwały Jezusa Chrystusa, jest doświadczeniem błogosławieństwa przyszłego
zbawienia, którym obdarzysz nas w Twoim Królestwie. Dobrze nam być blisko Chrystusa, obrazu Twojego serca, przeto wielbimy Cię, chwalimy, czcimy i błogosławimy.
Święty Boże, spraw, aby światło chwały Twojego Syna jaśniało również w Kościele,
w sercach uczniów Jego, których On odkupił i nabył na własność krwią i drogą i niewinną śmiercią swoją na Golgocie. Niechaj Twój Kościół będzie miastem na górze leżącym, światłością świata i solą ziemi. Błogosław wszystkich, których powołałeś do
głoszenia Ewangelii o pokoju i łasce, aby zwiastowanie Dobrej Nowiny przyniosło
owoce na chwałę Twojego Imienia. A tym, którzy żyją w ciemności, niechaj zajaśnieje
światłość Twojego Syna, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Dobrze jest dziękować Panu. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I opiewać Imię Twe, o Najwyższy! Alleluja!
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Hasło tygodnia
Nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od
Boga. (1 Kor 4,5)

Introit nr 22
Ksiądz
* Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie
mam upodobania w śmierci bezbożnego.
* Panie, jakże wielkie są dzieła Twoje!
* Człowiek nierozumny ich nie zna.

Zgromadzenie liturgiczne
* Raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a wtedy żyć będzie.
* Bardzo głębokie są myśli Twoje.
* A głupi nie pojmuje tego.

Kolekty
l. Panie Boże, powołujesz i gromadzisz ze wszystkich krańców ziemi ludzi, którzy Tobie służą!/ Spraw łaskawie, aby szerzyło się wśród nas Twoje Królestwo,/ a Twój Duch
pobudzał nas do życia w poszanowaniu sprawiedliwości i miłości wzajemnej./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
2. Panie Boże wierny, który powołałeś nas do społeczności swojej przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa!/ Utwierdź świadectwo Twojego Słowa o zbawczych Twoich czynach w sercach naszych,/ abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyjścia
Chrystusa, Pana naszego,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie, Boże nasz i Ojcze niebieski,/ gromadzisz ze wszystkich krańców ziemi lud,
który z miłością Tobie służy!/ Spraw, aby Twoje panowanie szerzyło się między nami,
a Imię Twoje chwalone było również między siedzącymi w ciemności i w cieniu śmierci./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 Kor 1,4-9
4.Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, 5.ponieważ w nim ubogaceni zostaliście we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie
poznanie, 6. ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, 7.tak iż nie
brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, 8.który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu
Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9.Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności
Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
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Graduale
Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał
Alleluja! (Ps 57,8)
Ewangelia: Mt 21,28-32
28.A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. 29.A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. 30.I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. 31.Który z tych dwóch wypełnił
wolę ojcowską? Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. 32.Albowiem przyszedł Jan do
was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy
i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy,
aby mu uwierzyć.

Biblijny tekst kazania
Iz 40,12-25
12.Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom? A kto korcem
odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? 13.Kto kieruje
Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? 14.Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu
i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu?
15.Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi, oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. 16.Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego
zwierzyny na całopalenie. 17.Wszystkie narody są niczym u niego, uważa je za pustą
nicość. 18.Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie?
19.Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? 20.Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie
próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego,
który się nie chwieje. 21.Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? 22.Siedzi nad
okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. 23.Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia;
24.zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień
w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. 25.Z kim więc mnie
porównacie, że mam mu być równy? – mówi Święty.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie, Jezu Chryste, dziękujemy Ci za łaskawe przyjście Twoje i objawienie się światu w chwale i mocy Twojej Ewangelii. Dzięki Tobie możemy żyć w pokoju i szczęśliwości, gdyż wyrwałeś nas z mocy grzechu i pojednałeś z Bogiem. Wszystko, co dla nas
uczyniłeś jest wyrazem Twojej miłości ku nam grzesznym ludziom oraz posłuszeństwa
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woli Ojca niebieskiego. Dlatego uwielbiamy Cię, czynimy pokłon przed Twoim majestatem i w pokorze poddajemy się Twojej woli.
Wielkie jest bogactwo Twojej łaski. Obdarzasz nas licznymi dobrami, na które nie
zasługujemy. Przede wszystkim budzisz w nas wiarę, która poczytana jest nam za
sprawiedliwość.
Utwierdź w nas Twoje świadectwo o sobie, wznieć ducha gotowości i czujności,
abyśmy z ufnością i nadzieją oczekiwali na Twoje przyjście. Zachowaj nas bez nagany
na dzień objawienia łaskawego majestatu i Twojej chwały.
Wejrzyj łaskawie na wszystkich, którzy odwołani zostają z tego świata. Obmyj ich
we krwi swojej; zabierz ich z niwy swojego Królestwa jako ziarno pszeniczne i zgromadź przed obliczem swoim, aby wraz z aniołami chwalili Cię we wieczności po
wszystkie czasy. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Dobrze jest dziękować Panu. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I opiewać Imię Twe, o Najwyższy! Alleluja!
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4. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM
Hasło tygodnia
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów
ludzkich. (Ps 66,5)

Introit nr 21
Ksiądz
* Nad szum wielkich wód, nad potężne fale
morskie,
* Pan rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale.
* Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia.

Zgromadzenie liturgiczne
* Mocniejszy jest Pan na wysokości!
* Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.
* Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie.

Kolekty
l. Panie i Boże nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, któremu powierzyłeś władzę nad życiem naszym i całym światem./ Spraw, abyśmy byli pewni, że
Twój Syn jest blisko nas i abyśmy powierzyli nasze życie w Jego ręce./ Wysłuchaj nas
przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy
Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże, Ojcze niebieski! Znasz słabości ciała naszego i wszystkie niebezpieczeństwa, na które jesteśmy narażeni./ Prosimy Cię, zachowaj nas od złego i udziel mocy,
abyśmy z Twoją pomocą przezwyciężali wszystkie niedogodności życia./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Ty wiesz najlepiej, że wobec rozlicznych niebezpieczeństw nie możemy się ostać z powodu naszej słabości./ Dopomóż nam, abyśmy
wszystko co nas z powodu naszego grzechu dręczy, przezwyciężyli z Twoją pomocą./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 51,9-16
9.Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś, ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak
w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? 10.Czy
nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby
przeszli odkupieni? 11.I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości,
a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie
i wzdychanie. 12.Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka
śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? 13.A zapomniałeś Pana, swojego
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Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz
przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość
gnębiciela? 14.Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba. 15.Ja,
Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to
jest jego imię. 16.I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby
rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!
Ewangelia: Mk 4,35-41
35.I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę.
36.Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły
mu. 37.I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się
wypełniała. 38.A On był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? 39.I obudziwszy się,
zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka
cisza. 40.I rzekł do niech: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie
macie? 41.I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że
i wiatr, i morze są mu posłuszne?

Biblijny tekst kazania
2 Kor 1,8-11
8.Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas
spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal
zwątpiliśmy o życiu naszym; 9.doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć
nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który
wzbudza umarłych, 10.który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał
i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie, 11.przy waszym
także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane
były z ust wielu dzięki za nas.
Modlitwa powszechna Kościoła
Święty, wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia i łaski! Syn Twój umiłowany, a nasz
Zbawiciel, Jezus Chrystus przez poczęcie z Ducha Świętego i narodzenie z Marii Panny,
stał się odblaskiem Twojej chwały. W Nim jest pełnia boskości i światła, które przenika
ciemności świata i rozświetla drogi naszego życia. On jest obrazem Twojego serca
ojcowskiego, pełnego miłości i sprawiedliwości. Podnosisz nas z upadku przez Ducha
Świętego, prowadzisz do upamiętania i stwarzasz na nowo w Chrystusie na obraz i
podobieństwo swoje, aby okazać wierność i sprawiedliwość swoją. Niech imię Twoje
będzie błogosławione i wielbione po wszystkie czasy.
Panie Boże, dziękujemy Ci, że przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa powołałeś
nas do społeczności swoich dzieci i nakazałeś nam być świadkami Twojej chwały.
Spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w naszych
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domach i rodzinach, w zakładach pracy, Kościele i naszej Ojczyźnie. Niechaj przez
świadectwo naszej wiary i wzajemną miłość święci się Twoje Imię i buduje się Królestwo Twojej chwały. Dopomóż nam przez Ducha Świętego wytrwać w świadectwie
naszej wiary aż do śmierci, a gdy odwołasz nas do wieczności, połącz nas wszystkich
w jeden chór przed obliczem swoim, abyśmy wraz z aniołami i wszystkimi zbawionymi
chwalili i wielbili święte Twoje Imię.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I za cuda Jego dla synów ludzkich! Alleluja!
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3. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM –
SEPTUAGESIMAE
Hasło tygodnia
Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twego miłosierdzia. (Dn 9,18)

Introit nr 24
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
* Niech będzie błogosławione Imię Boga od * Albowiem mądrość i moc należą do Niego
wieków na wieki.
* Panie, jak wielka jest dobroć Twoja,
* Którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją.
* Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, * Kiedy wołałem do Ciebie.
Kolekty
1. Miłosierny Boże, łaskawy Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Dziękujemy
Ci, że przez Jezusa Chrystusa uczyniłeś nas sługami w Twoim Królestwie./ Spraw, abyśmy wiernie wypełniali nasze powołanie i z cierpliwością oczekiwali na dzień sądu
i zbawienia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże wszechmogący i Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,/ dziękujemy Ci, że
przez swoje Słowo wskazujesz nam na cel naszej doczesnej pielgrzymki./ Prosimy Cię,
udziel nam mocy, abyśmy wytrwali w boju i z ręki Twojej otrzymali wieniec zwycięstwa i chwały./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
3. Miłosierny Boże i Ojcze, Ty wywołujesz w nas chęci i sprawiasz wykonanie./ Prosimy Cię, udziel nam swej mocy i łaski,/ abyśmy z pokorą i wdzięcznością Tobie służyli
i wytrwali we wierze do końca dni naszych./ Wysłuchaj nas w, Duchu Świętym przez
Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana i Zbawiciela naszego.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Jr 9,22.23
22.Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi
mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! 23.Lecz kto chce
się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan.
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Lekcja: Flp 2,12.13
12.Umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz
pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje
sprawujcie. 13.Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.
Graduale
Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie. Alleluja! (Ps 31,22)

Biblijny tekst kazania
Mt 20,1-16
1.Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł
wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. 2.Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. 3.I wyszedłszy około
godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie, 4.więc rzekł do nich:
Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę, 5.i oni poszli. Znowu o szóstej
i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. 6.A wyszedłszy około jedenastej
znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały
dzień stoicie? 7.Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy.
8.A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im
zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. 9.Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. 10.A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej.
Lecz i oni otrzymali po denarze. 11.Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi,
12.mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy
znosili ciężar dnia i upał. 13.A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci
krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? 14.Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. 15.Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak
chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? 16.Tak będą ostatni
pierwszymi.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże łaskawy, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i przez Jezusa Chrystusa
szukasz tych, którzy zginęli! Dziękujemy Ci, że nas powołałeś do życia w Królestwie
chwały Twojej i uczyniłeś nas sługami w Twojej Winnicy. Wielkie jest żniwo, ale żniwiarzy mało. Panie i Boże, prosimy Cię, wyślij swoje sługi do pracy, aby wszędzie była
zwiastowana Ewangelia Chrystusowa o łasce i zbawieniu wiecznym.
Błogosław posiewowi Ewangelii w naszych sercach, aby zaowocowały w nich miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Spraw w mocy swojego Ducha, abyśmy niczego nie pożądali prócz Twojej
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miłości, żadnego zysku prócz skarbu Ewangelii, nie dążyli do żadnej chwały i godności
prócz godności dzieci Twoich. W boju o te dobra daj siły i wytrwanie.
Boże błogosław uczciwą i pożyteczną pracę w każdym powołaniu i zawodzie. Poświęć i umocnij dzieło sług Twoich, których wezwałeś do szerzenia Królestwa
i głoszenia Twojej woli. Pomnażaj w Kościele Jezusa Chrystusa dary swojej łaski. Obdarz pokojem naszą Ojczyznę i mądrością tych, których powołałeś do kierowania naszym krajem. Zlituj się nad wszelką niedolą na świecie, nad chorymi, opuszczonymi,
prześladowanymi i uciskanymi. Niechaj zapanuje sprawiedliwość i każdy znajdzie dla
siebie miejsce, pracę i chleb powszedni.
Boże i Ojcze wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim. Alleluja!
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2. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM –
SEXAGESIMAE
Hasło tygodnia
Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (Hbr 3,15)

Introit nr 25
Ksiądz
* Panie, Słowo Twoje trwa na wieki,
* Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim
* Wesprzyj mnie według obietnicy, abym
żył.

Zgromadzenie liturgiczne
* Niewzruszone jak niebiosa.
* I światłością ścieżkom moim.
* Nie dopuść, abym doznał zawodu w nadziei mojej.

Kolekty
1. Boże i Panie naszego życia,/ prosimy Cię, przygotuj serca nasze pod zasiew Twojego
Słowa świętego/ i spraw łaskawie, aby zaowocowało ono w uczynki miłości i w słowa
świadectwa o Twojej dobroci i łasce./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Wszystko dostrzegasz i nikt nie ukryje się przed Twoim obliczem./ Oczyść serca nasze przez Słowo Twoje i przygotuj nas
do życia w sprawiedliwości./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego.
3. Panie Boże i Ojcze łaskawy,/ prosimy Cię, spraw, aby nasienie Twojego Słowa wydało w życiu naszym stokrotny owoc, byśmy w słowach i uczynkach Ciebie czcili i byli
świadkami Twojej miłości i dobroci./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Hbr 4,12.13
12.Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli
serca; 13.i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie wszystko
jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.
Graduale
Słowo twoje jest pochodnią nogom moimi światłością ścieżkom moim. Alleluja! (Ps 119,105)
Ewangelia: Łk 8,4-8[9-15]
4.A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie:
5.Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało
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zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. 6.A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło,
uschło, bo nie miało wilgoci. 7.A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim
wzrosły i zadusiły je. 8.A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i, gdy wzrosło, wydało
plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. [9.I pytali
go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. 10.A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby
patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. 11.A podobieństwo to znaczy: Ziarnem
jest Słowo Boże. 12.A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł
i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13.A tymi na opoce są
ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu
wierzą, a w chwili pokusy odstępują. 14.A to, które padło między ciernie, oznacza tych,
którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. 15.A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza
tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc].

Biblijny tekst kazania
Ez 2,1-5[6.7]8-10; 3,1-3
[1] I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał! [2] A gdy
przemówił do mnie, wstąpił we mnie Duch i postawił mnie na nogi, i słyszałem tego,
który mówił do mnie. [3] I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni
jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego, [4] do synów o
zuchwałej twarzy i nieczułym sercu – do nich cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi
Wszechmocny Pan, [5] a oni – czy będą słuchać, czy nie – bo to dom przekory – poznają, że prorok był wśród nich. [[6] Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich
słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów; nie bój się ich słów i
nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory! [7] Lecz mów do nich moje słowa –
czy będą słuchać, czy nie – gdyż są przekorni]. [8] Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj, co Ja
mówię do ciebie! Nie bądź przekorny jak dom przekory! Otwórz swoje usta i zjedz, co
ci podaję! [9] A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. [10] I rozwinął go przede mną. A był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na
nim wypisane skargi, jęki i biadania.
[1] I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Zjedz to, co masz przed sobą; zjedz ten zwój i idź,
a mów do domu izraelskiego. [2] A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia.
[3] I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności
tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak
miód.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, dziękujemy Ci, że w przyjściu Jezusa Chrystusa przybliżyło się do nas
Królestwo sprawiedliwości i Twojej chwały. Tobie więc oddajemy cześć i uwielbienie.
Wysławiamy Cię i chwalimy wraz ze wszystkimi, którzy w Ciebie uwierzyli i podporządkowali się Twojej świętej woli. Dziękujemy Ci, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa
uczyniłeś nas dziećmi swoimi i powołałeś do swojego Królestwa, w którym każdy doznaje Twojej łaski i miłości. Spraw, aby Twoje Królestwo szerzyło się wśród nas przez
zwiastowanie Twojego Słowa, a serca nasze przygotowane były do wydania owoców
Ducha Świętego.
Boże miłosierny, który znasz serca nasze i wiesz ile w nich jest ciemności i nieprawości, przeobraź je, abyśmy żyli nie dla siebie, lecz dla sprawiedliwości, pokoju
i chwały Twojego Imienia. Przez Słowo swoje powołałeś do istnienia Kościół i przez nie
utrzymujesz, poświęcasz i prowadzisz go. Dopomóż je nam zwiastować z mocą
i gorliwością, błogosław jego zasiewowi, aby wydało owoc stokrotny. Daj swojego Ducha, mądrości i odwagi pasterzom, nauczycielom i ewangelistom, aby Twoje Słowo jak
jasna pochodnia świeciło w ciemności i posilało serca wątpiące i zatrwożone.
Spraw łaskawie, aby Ewangelia była chlebem powszednim w każdym domu, a naukę wiary i przykazania Twoje szanowano w szkole i w codziennym życiu naszego narodu. Błogosław dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w stacjach misyjnych i okazywaniu miłości w szpitalach i domach opieki. Wszystko niechaj dzieje się ku chwale imienia Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Tobie złożę ofiarę dziękczynną! Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I będę wzywał Imienia Pana. Alleluja!
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OSTATNIA NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM –
ESTOMIHI
Hasło tygodnia
A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy,
i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Amen.
(Łk 18,31)

Introit nr 26
Ksiądz
* Bądź mi skałą obronną,
* Boś Ty skałą moją i twierdzą moją.

Zgromadzenie liturgiczne
* Grodem warownym, by mnie wybawić
* Przez wzgląd na Imię Twoje będziesz mnie
wiódł i prowadził
* Panie, w Tobie szukałem schronienia, obym * Przez sprawiedliwość swoją mnie wybaw!
nigdy nie doznał wstydu!
Kolekty
1. Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy głosić Słowo o krzyżu umiłowanego Twojego
Syna./ Prosimy Cię, daj nam serca wierzące, abyśmy poznali Twoją miłość, objawioną
w Jezusie Chrystusie/ i pokornie wzięli na siebie krzyż swój i naśladowali naszego Mistrza i Pana,/ przez którego racz wysłuchać nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Wszechmogący Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Dziękujemy Ci, że w Jezusie
Chrystusie objawiłeś swoją dobroć i łaskę./ Spraw, abyśmy naśladowali Syna Twojego
w okazywaniu miłości i niesieniu pomocy bliźnim naszym./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków.
3. Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że nam pozwalasz głosić zbawienne słowo o krzyżu
i śmierci Syna Twojego./ Prosimy Cię, daj nam pobożne serca, abyśmy poznali miłość
Twoją, wzięli krzyż swój na siebie i wypełniali Twoją wolę./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Am 5,21-24
21.Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości
świąteczne. 22.Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam
w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć.
23.Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. 24.Niech
raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!
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Lekcja: 1 Kor 13,1-13
1.Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. 2.I choćbym miał dar prorokowania, i znał
wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3.I choćbym rozdał całe mienie
swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie
pomoże. 4.Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest
chełpliwa, nie nadyma się, 5.nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi
się, nie myśli nic złego, 6.nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
7.wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
8.Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli
wiedza, wniwecz się obróci. 9.Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; 10.lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 11.Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię;
lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. 12.Teraz bowiem widzimy
jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie
moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 13.Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
Graduale
W tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu! Przez
sprawiedliwość swoją wybaw mnie! Alleluja! (Ps 31,2)

Biblijny tekst kazania
Łk 18,31-43
31.A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko,
co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. 32.Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, 33.a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego
zmartwychwstanie. 34.Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed
nimi, i nie wiedzieli, co mówiono. 35.A gdy On przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec
siedział przy drodze, żebrząc. 36.A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co
się dzieje. 37.Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. 38.I zaczął wołać:
Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! 39.A ci, którzy szli na przedzie, gromili
go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!
40.Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył,
zapytał go, 41.mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał.
42.A Jezus rzekł do niego: Przejrzyj! Wiara twoja uzdrowiła cię. 43.I zaraz odzyskał
wzrok, i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.

65

OSTATNIA NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM

Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże wieczny, święty, niepojętej mocy i chwały! Nikt nie może oglądać oblicza
Twojego i zachować życie. Dlatego ukrywasz swoje oblicze przed dziećmi swoimi. Poznajemy Ciebie jedynie po śladach, które pozostawiasz w naszej historii. Dajesz się poznać w
stworzeniu i swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, za znak miłości Twojej i darowanego nam przez Ciebie zbawienia jakim jest krzyż Jezusa Chrystusa. W śmierci krzyżowej Syna swojego objawiłeś zarówno gniew jak i łaskę swoją, aby być sprawiedliwym
i usprawiedliwiającym grzesznika. Sprawiłeś, że słowo o krzyżu jest mocą ku zbawieniu
tych, którzy wierzą w Ciebie.
Boże, pozwalasz nam głosić słowo o cierpieniu i śmierci Zbawiciela naszego, spoglądać na umęczone oblicze Tego, który modlił się za nas na Golgocie: „Ojcze, odpuść
im, bo nie wiedzą, co czynią”. Spraw łaskawie, abyśmy nigdy nie wstydzili się krzyża,
znaku Twojej miłości i zbawienia naszego, ale bez bojaźni składali o nim świadectwo
wobec naśmiewających się z niego. Dopomóż nam przez Ducha swojego z odwagą
i w pokorze nosić nasze krzyże i naśladować naszego Mistrza i Pana.
Spraw, abyśmy wszystko cokolwiek czynić będziemy, czynili z nieobłudną miłością,
objawiającą się w działaniu dla zachowania zgody i pokoju. Gdy przeminie doczesne
życie nasze, czas wiary i nadziei, spojrzyj łaskawie na nasze serca, które szczerze pragną Ci służyć i wielbić Cię po wszystkie wieki.
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: W ręce Twoje polecam ducha mego! Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. Alleluja!

66

ŚRODA POPIELCOWA

ŚRODA POPIELCOWA
Hasło dnia
A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy,
i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Amen.
(Łk 18,31)

Introit nr 27
Ksiądz
* Panie, nie pozywaj na sąd sługi swego,

Zgromadzenie liturgiczne
* Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą!
* Panie, wysłuchaj modlitwy mojej,
* Usłysz błaganie moje!
* Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w * Nasyć nas o świcie łaską swoją.
sprawiedliwości swojej,
II
* Pamiętaj, że jesteś prochem,
* I w proch się obrócisz!
* Przybliżyło się Królestwo Boże,
* Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii!
* Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie!
* I nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa!
Kolekty
1. Panie Boże wszechmogący i Ojcze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa!/ Prosimy
Cię, przebacz nam grzech obłudy i pychy, abyśmy w dniu sądu mogli się ostać przed
Twoim obliczem./ Spraw, abyśmy wszystko czynili zgodnie z Twoją wolą i przede wszystkim byli bogaci w Tobie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
Pocieszycielu naszym.
2. Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci za obietnice, przez które
staliśmy się uczestnikami boskiej natury i uniknęli skażenia./ Umocnij wiarę naszą
i dopomóż nam żyć w cnocie i powściągliwości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale
aby się nawrócił i Tobie służył./ Jesteśmy zgromadzeni przed obliczem Twoim i wyznajemy nasze grzechy./ Prosimy Cię, odpuść nam nasze winy, obdarz łaską pokoju
i zbawienia/. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Jl 2,12-19
12.Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście,
płaczu i narzekaniu! 13.Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana,
swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu
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karania! 14.Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli
składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. 15.Zatrąbcie na rogu na Syjonie,
ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! 16.ZgroMadźcie lud, poświęćcie zebranie,
zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej
komory, a oblubienica ze swej komnaty! 17.Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między
przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na
hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? 18.Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował
się nad swoim ludem. [19.I odpowiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: Oto Ja ześlę wam zboże
i moszcz, i oliwę, i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami].
Lekcja: 2 P 1,2-11
2.Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa
Chrystusa. 3.Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia
i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
4.przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali
się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za
sobą pożądliwość. 5.I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą
wiarę cnotą, cnotę poznaniem, 6.poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, 7.pobożność braterstwem, braterstwo miłością. 8.Jeśli je
bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9.Kto zaś ich nie ma, ten
jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich
grzechów. 10.Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. 11.W ten sposób będziecie
mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Graduale
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie
wzgardzisz, Boże. Amen. (Ps 51,19)

Biblijny tekst kazania
Mt 9,14-17
14.Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: Dlaczego my i faryzeusze pościmy,
a uczniowie twoi nie poszczą? 15.I rzekł im Jezus: Czyż mogą goście weselni się smucić,
dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. 16.A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego,
bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. 17.I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno
i drugie.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Panie i Boże nasz łaskawy i miłosierny! Dziękujemy Ci, że dzisiaj wprowadzasz nas
w czas pasyjny, w którym oczy nasze kierujesz na Jezusa Chrystusa, Jego krzyż i rany,
oraz wzywasz nas, abyśmy Go naśladowali i wstępowali w Jego ślady. Darując nam
Chrystusa, okazałeś nam swoją miłość i w Nim dajesz nam zbawienie wieczne. Skrusz
serca nasze w obliczu krzyża Golgoty, natchnij nas duchem szczerej pokuty, abyśmy za
grzechy nasze żałowali i nawrócili się do Ciebie, Ojca miłości i łaski.
Ustrzeż nas od pychy i fałszywej pobożności. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek
mieli się chlubić z uczynków pobożności, z postu i modlitw, które do Ciebie zanosimy.
Pragniemy czynić Twoją wolę, żyć cnotliwie, powściągliwie, w braterskiej miłości
i pokoju. Zegnij kolana wszystkich ludzi w pokornej modlitwie przed Twoim obliczem.
Nawróć ludy całej ziemi i wszystkim daj poznanie ich grzechów.
Boże, racz łaskawie błogosławić Twojemu ludowi i jego biskupom. Panie, nawróć
nas, a nawróceni będziemy. Uzdrów nas, a uzdrowieni będziemy. Wyciągnij swoje dłonie i oczyść nas, a oczyszczeni będziemy.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i jedynego Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona:
Ksiądz: Panie, wskaż mi drogę, którą mam kroczyć,
Zgromadzenie liturgiczne: Bo ku Tobie podnoszę duszę moją.
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1. NIEDZIELA PASYJNA – INVOCAVIT
Hasło tygodnia
Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (1 J 3,8b)

Introit nr 29
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, * Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę,
* Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
* Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
* Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twier- * Boże mój, któremu ufam.
dzo moja,
II
* Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, * Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę,
* Albowiem aniołom swoim polecił,
* Aby cię strzegli na wszystkich drogach
twoich.
* Na rękach nosić cię będą,
* Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
Kolekty
l. Panie Boże, Ojcze niebieski,/ posłałeś swojego Syna na świat, aby wybawił nas od
grzechu i mocy szatana./ Prosimy Cię, zachowaj nas od złego i spraw, abyśmy uzbrojeni w oręż Twojego Słowa, przezwyciężali wszystkie pokusy i grzeszne namiętności./ Wysłuchaj nas, przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Odkupiłeś nas z niewoli
grzechu i udzielasz siły w walce z mocami ciemności./ Prosimy Cię, rozbudź w nas ducha modlitwy, abyśmy w wierze w ukrzyżowanego Syna Twojego wytrwali aż do końca
dni naszego życia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Posłałeś swojego Syna na świat, aby złamał potęgę
szatana i wybawił nas od złego./ Prosimy Cię, chroń nas od pokus i obdarz mocą Ducha Świętego, byśmy się szatanowi skutecznie opierali i odnieśli nad nim zwycięstwo/.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Hbr 4,14-16
14.Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. 15.Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie
mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podob-
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nie jak my, z wyjątkiem grzechu. 16.Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski,
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Graduale
Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Amen. (Ps 103,8)
Ewangelia: Mt 4,1-11
1.Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. 2.A gdy pościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. 3.I przystąpił do niego kusiciel,
i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4.A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych. 5.Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego
i postawił go na szczycie świątyni. 6.I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się
w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień
nogi swojej. 7.Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga
swego. 8.Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. 9.I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz
mi pokłon. 10.Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu
Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. 11.Wtedy opuścił go diabeł,
a aniołowie przystąpili i służyli mu.

Biblijny tekst kazania
1 Mż 3,1-19(20-24)
1.A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do
kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam
jeść? 2.A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, 3.tylko o
owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani
się go dotykać, abyście nie umarli. 4.Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
5.lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg,
znający dobro i zło. 6.A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego
owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 7.Wtedy otworzyły się
oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.
8.A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9.Lecz Pan
Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10.A on odpowiedział: Usłyszałem
szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. 11.Wtedy
rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci
jeść? 12.Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego
drzewa i jadłem. 13.Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. 14.Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to
uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na
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brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! 15.I
ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. 16.Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę
dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi
twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. 17.A do
Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu
ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! 18.Ciernie i osty
rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. 19.W pocie oblicza twego będziesz
jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się
obrócisz. [20.I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.
21.I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. 22.I rzekł Pan
Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz
ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!
23.Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
24.I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty
miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia].
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże i Ojcze, pozwalasz nam w czasie pasyjnym myśleć o cierpieniu i śmierci
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i pokrzepiać się zbawienną mocą Jego krzyża. Bądź za
to pochwalony i przyjmij nasze pokorne i szczere podziękowanie. Bez Twojej pomocy
i zbawienia darowanego nam w Jezusie Chrystusie nie możemy się ostać przed atakami mocy złego i ciemności. Ucz nas pokonywać wszystkie pokusy, naśladować Chrystusa, a uzbrojeni w oręż Twojego Słowa dawać odpór szatanowi, który jak „lew ryczący chodzi wokoło” i pragnie naszej zguby. Jedynie w Twojej dłoni czujemy się bezpieczni i dzięki prowadzeniu Twojemu oraz darowanej nam wierze, krzyż Chrystusa
jest dla nas znakiem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i mocą kusiciela.
Boże, spraw, aby w darowanym nam czasie pasyjnym ożywiona została nasza wiara
i abyśmy przez nią z wdzięcznością przyjęli zbawcze dary krzyża. Zgromadź nas
wszystkich wokół ukrzyżowanego Syna Twojego, napełń poznaniem Twojej dobroci
i doprowadź przed oblicze swoje, abyśmy we wieczności wielbili Ciebie i śpiewali na
cześć Baranka nową pieśń chwały.
Ojcze, opiekuj się łaskawie wszystkimi chorymi, słabymi i ułomnymi, cierpiącymi
i umierającymi. Moc i pociecha krzyża Twojego Syna, niechaj stanie się ich udziałem,
aby w niedoli swojej poznali dobroć Twoją i jedynie Tobie powierzyli życie swoje.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Nie samym chlebem żyje człowiek,
Zgromadzenie liturgiczne: Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
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2. NIEDZIELA PASYJNA – REMNISCERE
Hasło tygodnia
Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (Rz 5,8)

Introit nr 31
Ksiądz
I
* Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce
swojej,
* Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj mnie,
bom ubogi i nędzny!
* Powstań, Panie! Boże, podnieś rękę swoją,
II
* Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce
swojej,
* Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie;
* Aby bronić prawa sieroty i uciśnionego,

Zgromadzenie liturgiczne
* Gdyż są one od wieków!
* Boże mój, wybaw sługę swego, który ufa
Tobie!
* Nie zapominaj ubogich!

* Gdyż są one od wieków!
* Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie
ucha swego,
* By człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już
postrachu.

Kolekty
l. Miłosierny Boże i Ojcze, który znasz wszystkie nasze słabości i ułomności,/ prosimy
Cię, zachowaj ciało i duszę od wszelkiego złego i wspieraj nas swoją mocą,/ byśmy
pokonali wszystkie przeciwności życia i odrodzeni zostali przez krew Twojego Syna,/
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Łaskawy Boże i Ojcze niebieski!/ Dziękujemy Ci, że zesłałeś nam Syna swojego na
ratunek i zbawienie każdego wierzącego./ Prosimy Cię, obdarz nas prawdziwą wiarą,
abyśmy w Twoje miłosierdzie nigdy nie wątpili i w pokorze kroczyli śladami naszego
Zbawiciela,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Miłosierny Boże i Ojcze, który znasz wszystkie ułomności i nasze grzechy./ Prosimy
Cię, ufni w miłosierdzie Twoje, zachowaj od wszelkiego złego ciało i duszę./ Wspieraj
nas swoją mocą, byśmy pokonywali wszystkie przeciwności życia i naśladowali Twojego Syna,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 5,1-7
1.Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój
miał winnicę na pagórku urodzajnym. 2.Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w
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niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że
wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. 3.Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą! 4.Cóż jeszcze
należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że
wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? 5.Otóż teraz chcę wam ogłosić, co
uczynię z moją winnicą: Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją
zdeptano. 6.Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu.
7.Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego
latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto – bezprawie; sprawiedliwości, a oto – krzyk.
Ewangelia: J 3,14-21
14.Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
15.aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 16.Albowiem tak Bóg
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie
zginął, ale miał żywot wieczny. 17.Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat,
lecz aby świat był przez niego zbawiony. 18.Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto
zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna
Bożego. 19.A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. 20.Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi
światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. 21.Lecz kto
postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego
dokonane są w Bogu.

Biblijny teksy kazania
Rz 5,1-5[6-11]
1.Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, 2.dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy,
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 3.A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, 4.a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś
nadzieję; 5.a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który nam jest dany. [6.Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy
słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7.Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za
sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. 8.Bóg zaś daje dowód swojej
miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
9.Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. 10.Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia
przez życie jego. 11.A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania].
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Modlitwa powszechna Kościoła
Wiekuisty Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci z całego serca, że ulitowałeś się
nad nami i wydałeś za nas na śmierć męczeńską swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyznajemy przed Tobą, że nie jesteśmy godni Twojej łaski i często zasmucamy Cię grzechami swoimi. Odpuść nam dla zasługi Twojego Syna wszystkie nasze przewinienia.
Niechaj święta i niewinna męka i śmierć Jego nie będzie daremną dla nikogo z nas.
Daj, abyśmy w jej mocy poskramiali ciało swoje wraz z pożądliwościami, odstąpili od
wszelkiej nieprawości oraz prowadzili święte, czyste i nienaganne życie. Dopomóż
nam w swojej łasce, abyśmy za przykładem naszego Zbawiciela cierpliwie znosili krzyż,
hańbę i poniżenie. Rozbudź w nas nadzieję, że gdy z Nim cierpimy w doczesności, we
wieczności do chwały wzniesieni będziemy.
Moc krzyża Chrystusa niechaj spłynie na wszystkie kraje i narody, odrodzi serca
i umysły. Wzmocnij sługi Twojego Słowa, aby Ewangelię o krzyżu głosili z mocą
i miłością, kruszyli serca twarde, a pokutujących pocieszali i zwiastowali im pokój
z Bogiem. Boże, dopomóż nam, abyśmy w godzinie naszej śmierci pocieszali się krzyżem Twojego Syna, bez obawy opuścili ten świat i z Chrystusem powstali do nowego
życia.
Wysłuchaj nas przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wzywaj Mnie w dniu niedoli,
Zgromadzenie liturgiczne: Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!
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3. NIEDZIELA PASYJNA – OKULI
Hasło tygodnia
Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do
Królestwa Bożego. (Łk 9,62)

Introit nr 33
Ksiądz
* Oczy moje zawsze patrzą na Pana,
* Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
* Bliski jest Pan tym, których serce jest
złamane,

Zgromadzenie liturgiczne
* Bo on wyswobadza z sieci nogi moje
* A uszy Jego ich krzyk słyszą!
* A wybawia utrapionych na duchu

Kolekty
l. Wszechmogący i łaskawy Boże!/ Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam głosić zbawienną Ewangelię o krzyżu umiłowanego Twojego Syna, Jezusa Chrystusa./ Prosimy
Cię, daj nam nabożne serca i spraw, abyśmy w ukrzyżowanym Zbawicielu naszym zawsze widzieli Twoje ojcowskie serce./ Wysłuchaj nas dla Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże miłości i łaski!/ Oczy nasze nieustannie patrzą na Ciebie, bo w Tobie pokładamy naszą nadzieję./ Prosimy Cię, roztocz nad nami opiekę swoją i zachowaj we
wierze w zbawczą moc kazania o krzyżu naszego Pana i Zbawiciela,/ który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że nam pozwalasz zwiastować Ewangelię
o męce i śmierci Twojego Syna./ Prosimy Cię, spraw, abyśmy godnie święcili pamiątkę
śmierci Twojego Syna / i zostali uzbrojeni do walki ze słabościami i naszymi grzechami./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Krl 19,1-8[9-13a]
1.Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem
wszystkich proroków Baala. 2.Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię
z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. 3.Zląkł się więc i ruszył
w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam
pozostawił swojego sługę. 4.Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już,
Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. 5.Potem położył się
i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil
się! 6.A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił
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się więc i znowu się położył. 7.Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł:
Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. 8.Wstał więc i posiliwszy się,
szedł w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb.
[9.I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej
treści: Co tu robisz, Eliaszu? 10.A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana,
Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na
moje życie, aby mi je odebrać. 11.Rzekł więc do niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący
skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie
ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. 12.Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz
w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. 13a.Gdy go Eliasz usłyszał,
zakrył płaszczem swoją twarz].
Lekcja: Ef 5,1.2[3-7]8-9
1.Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, 2.i chodźcie w miłości, jak
i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej
wonności. [3.A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, 4.także bezwstyd i błazeńska mowa lub
nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. 5.Gdyż to wiedzcie
na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca,
nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. 6.Niechaj was nikt nie zwodzi
próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.
7.Nie bądźcie tedy wspólnikami ich]. 8.Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz
jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, 9.bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
Graduale
Niech wesprze mnie ręka twoja, gdyż wybrałem przykazania twoje. Amen.
(Ps 119,173)

Biblijny tekst kazania
Łk 9,57-62
57.Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
58.A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. 59.Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł:
Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. 60.Odrzekł mu: Niech umarli grzebią
umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. 61.Powiedział też inny: Pójdę za
tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.
62.A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie
nadaje się do Królestwa Bożego.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze niebieski, dziękujemy Ci, że nam pozwalasz głosić zbawienne Słowo
o krzyżu umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Wysławiamy Cię za Twoją
miłość, za litość nad nami i wybawienie od grzechu, śmierci i władzy szatana. Spraw
w swojej łasce, aby wszyscy ludzie poznali, że nie rzeczami znikomymi, złotem ani
srebrem, zostaliśmy wykupieni od marnego postępowania naszego, lecz drogą krwią
Chrystusa, jako Baranka niewinnego i niepokalanego, aby być Jego własnością, żyć
w Jego Królestwie i służyć Mu we wiecznej sprawiedliwości, szczęśliwości i niewinności. Uczyń nas w Słowie i Sakramencie Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa uczestnikami
Twojej łaski. Odpuść nam grzechy, oczyść z wszelkiej nieprawości i poświęć serca nasze, abyśmy tylko Tobie służyli, dla Ciebie żyli i umierali.
Napełń Twój Kościół, jego pasterzy i nauczycieli mocą Ducha Świętego i daj, aby
słowo o pojednaniu wydało owoce wiary i serdecznej miłości. Twojej opiece polecamy
nasz lud i jego zwierzchność. Pociesz wszystkich smutnych, chorych i cierpiących. Niechaj Twój pokój zamieszka w naszych domach, rodzinach, narodzie i Ojczyźnie. Błogosław wychowanie młodzieży, w szczególności zaś przygotowującej się do konfirmacji.
Spraw, aby wszystkim ludziom słowo o krzyżu stało się mocą ku zbawieniu. Wysłuchaj
nas dla zasługi krzyżowej Twojego Syna, Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Pan wyzwala duszę sług swoich
Zgromadzenie liturgiczne: I nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają.
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4. NIEDZIELA PASYJNA – LAETARE
Hasło tygodnia
Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym
ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12,24)

Introit nr 35
Ksiądz
* Radujcie się z Jeruzalemem wszyscy, którzy go miłujecie!
* Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie,
* Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg,

Zgromadzenie liturgiczne
* Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy!
* Gdy o pielgrzymkach myśli!
* Łaski i chwały Pan udziela.

Kolekty
1. Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że objawiłeś
się nam w Synu swoim, Jezusie Chrystusie./ Prosimy Cię, daj nam zawsze widzieć
Ciebie także w poniżeniu i hańbie krzyża Twojego Syna./ Wysłuchaj nas przez Pana
i Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Miłosierny Boże i Ojcze,/ obdarowałeś nas w swoim Synu chlebem żywota wiecznego./ Prosimy Cię pokornie, nasyć głodne nasze dusze świętymi darami swoimi
i spraw, aby dom Twój był dla ludu Twojego zawsze domem chleba żywota wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym dla zasługi krzyżowej Syna swojego Jezusa
Chrystusa, Pana naszego.
3. Miłosierny Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że za grzechy wszystkich ludzi dałeś na
śmierć krzyżową swojego Syna./ Spraw łaskawie, abyśmy wytrwali aż do końca dni
naszych we wierze w moc krzyża Jezusa Chrystusa,/ przez którego racz nas wysłuchać
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 2 Kor 1,3-7
20.A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się
modlić w święto. 21.Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą,
mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. 22.Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. 23.A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła
godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24.Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
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Graduale
Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego.
Amen. (Ps 94,19)
Ewangelia: J 12,20-24
20.A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się
modlić w święto. 21.Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą,
mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. 22.Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. 23.A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła
godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24.Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.

Biblijny tekst kazania
Iz 66,10-14
10.Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie! Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie, 11.abyście ssali do
syta pierś jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą jego chwały. 12.Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak
wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone
na kolanach. 13.Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał, i w Jeruzalemie
doznacie pociechy. 14.Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i jak świeża trawa
zakwitną wasze kości: objawi się ręka Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom.
Modlitwa powszechna Kościoła
Przedwieczny, Święty Boże, Ojcze pełen dobroci i łaski! Wielbimy i chwalimy Cię za
miłość Twoją objawioną w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim. W poniżeniu, cierpieniu
i hańbie krzyża Chrystusa ukryłeś oblicze swoje pełne chwały i świętości. Patrząc na
Jezusa możemy oglądać Ciebie i doznawać szczęścia życia w Twojej bliskości.
Dziękujemy Ci, że w Jezusie dałeś nam prawdziwy chleb życia. Posileni nim możemy wytrwać w pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny, gdzie Ty oczekujesz nas i pragniesz obdarować wiecznym pokojem i radością.
Złącz przy stole Chrystusa wszystkich w braterskiej miłości i wzajemnym poszanowaniu. Posilaj nas ciałem Syna swojego. Oczyść nas krwią Syna swojego, abyśmy
usprawiedliwieni z łaski mogli oglądać w wieczności święte Twoje oblicze.
Oczyść Twój Kościół z błędnej nauki i fałszywych nauczycieli. Niechaj słudzy Twoi
z mocą zwiastują Ewangelię o krzyżu i budzą przez nią wiarę i umiłowanie Twojego
Syna, którego śladem chcemy podążać przez krzyż i poniżenie do chwały zbawienia
wiecznego. Uwielbij się w naśladujących Twojego Syna.
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Boże, pobłogosław wszystkich ludzi dobrej woli i spraw, aby błogosławieństwo
krzyża i moc śmierci Chrystusa przeobraziły ludzkie serca.
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich,
Zgromadzenie liturgiczne: Niż gdzie indziej tysiąc.

141

5. NIEDZIELA PASYJNA ‒ JUDICA

5. NIEDZIELA PASYJNA – JUDIKA
Hasło tygodnia
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie
swoje na okup za wielu. (Mt 20,28)

Introit 37
Ksiądz
* Bądź sędzią moim, Boże,

Zgromadzenie liturgiczne
* Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!
* Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie * Niech mnie wprowadzą na górę Twą święprowadzą,
tą.
* Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:
* On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!
Kolekty
l. Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze!/ Uwielbiamy Cię, że dzięki Chrystusowi możemy przyjść do Ciebie i przyjąć z Twojej ręki zbawienie wieczne./ Spraw, abyśmy
w naszej pielgrzymce doczesnej nie upadli, ale wzmacniali się Ewangelią o krzyżu Twojego Syna./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pośrednika naszego, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Miłosierny Boże i Ojcze!/ Posłałeś swojego Syna na świat, aby jako Najwyższy Kapłan złożył w ofierze za nasze grzechy, święte życie swoje./ Wysławiamy miłość Twoją
i prosimy Cię, spraw, abyśmy życie swoje nieśli Tobie w ofierze./ Wysłuchaj nas przez
Chrystusa Jezusa, który jako prawdziwy Bóg żyje i króluje z Duchem Świętym na wieki
wieków.
3. Panie Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Dziękujemy Ci, że Syna swojego ustanowiłeś jedynym Pośrednikiem i Kapłanem dla ludu swojego./ Prosimy Cię, abyśmy
zawsze pocieszali się ofiarą i przyczynną Jego modlitwą./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, Pośrednika naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Mż 22,1-14[15-19]
1.Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie!
A on odpowiedział: Otom ja. 2.I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej
z gór, o której ci powiem. 3.Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła
swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na
całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. 4.Trzeciego dnia
podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. 5.Wtedy rzekł Abraham do
sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomo-
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dlimy, wrócimy do was. 6.Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. 7.I rzekł Izaak do ojca
swego Abrahama tak: Ojcze mój! A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój! I rzekł:
Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? 8.Abraham odpowiedział: Bóg
upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. 9.A gdy przybyli na
miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa.
Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. 10.I wyciągnął
Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego. 11.Lecz anioł Pański zawołał
nań z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Otom ja! 12.I rzekł: Nie podnoś
ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. 13.A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za
sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy
barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. 14.I nazwał Abraham to miejsce:
Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: Na górze Pana jest zaopatrzenie.
[15.Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: 16.Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17.będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi
zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18.i w potomstwie twoim błogosławione będą
wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. 19.Potem powrócił Abraham
do sług swoich i wstawszy poszli razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abraham nadal
w Beer-Szebie].
Ewangelia: Mk 10,35-45
35.I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu,
chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. 36.A On rzekł do nich: Co chcecie,
abym wam uczynił? 37.A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. 38.A Jezus im powiedział: Nie wiecie,
o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja piję albo być ochrzczeni tym chrztem,
którym Ja jestem chrzczony? 39.Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im:
Kielich, który Ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie
ochrzczeni. 40.Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to
rzecz; przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. 41.Gdy to usłyszało dziesięciu,
poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. 42.Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi,
a możni ich rządzą nimi samowolnie. 43.Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. 44.I ktokolwiek by
chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. 45.Albowiem Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za
wielu.
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Biblijny tekst kazania
Hbr 13,12-14
12.Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. 13.Wyjdźmy
więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. 14.Albowiem nie mamy tu miasta
trwałego, ale tego przyszłego szukamy.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie i Boże nasz, nie sądź nas według swojej sprawiedliwości, ale z miłością obchodź się z nami, gdyż jedynie na gniew Twój zasługujemy. Zakryj swoje oblicze i nie
pamiętaj nam naszych grzechów, popełnionych myślą, słowem, uczynkiem i przez
zaniedbanie. Okryj nasze chore dusze płaszczem sprawiedliwości Pana i Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa.
Panie i Boże, wysławiamy Cię za Twojego Syna. Gdyby nie Syn Twój, Jego krzyż
i rany, nikt nie mógłby ostać się przed Twoim obliczem świętym. Wielbimy Cię i oddajemy Ci cześć z całym Kościołem Twojego Syna. Niechaj każde nasze słowo i czyn
głosi Twoją łaskę i miłość. Oczyść nas, aby miłe Ci było nasze dziękczynienie.
Boże miłosierny, zgromadź wszystkie rozproszone swoje dzieci pod krzyżem Golgoty, zachowaj je w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa i napełnij nadzieją w ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad fałszem. Spraw, abyśmy przez dźwiganie własnego krzyża wzrastali w posłuszeństwie Twojej woli, a gdy nadejdzie ostatnia chwila życia naszego z Twojej ręki otrzymali koronę żywota wiecznego.
Prosimy Cię za chorymi i umierającymi, zasmuconymi i opuszczonymi, wdowami
i sierotami. Polecamy ich Twojej opiece, a Ty okaż im miłość swoją. Błogosław naród
i naszą Ojczyznę, domy i rodziny. Niechaj Twoje błogosławieństwo pokoju spocznie na
świecie pełnym niepokoju i niepewności.
Wysłuchaj nas przez ukrzyżowanego swojego Syna, który z Tobą żyje w jedności
i króluje na wieki wieków. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus umiłował Kościół,
Zgromadzenie liturgiczne: I wydał zań samego siebie.
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6. NIEDZIELA PASYJNA – PALMARUM
Hasło tygodnia
Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny. (J 3,14.15)

Introit nr 39
Ksiądz
* Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony który przychodzi w imieniu Pańskim.
* Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska
Twoja,
* Niech ujrzą to pokorni i niech się rozradują!

Zgromadzenie liturgiczne
* Hosanna na wysokościach!

* Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie!
* Wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce
wasze!

Kolekty
1. Wszechmogący i miłosierny Boże!/ Okazałeś nam miłość i posłałeś do nas swojego
Syna, aby był naszym Panem i Zbawicielem./ Spraw, abyśmy naśladując Go, nieśli
w pokorze i cierpliwości własne krzyże, a po zwycięskim boju stali się uczestnikami
Jego zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
Pocieszycielu naszym.
2. Panie Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że umiłowany
Syn Twój wziął na siebie brzemię naszych grzechów i w stolicy Izraela złożył za nas
ofiarę przebłagania./ Prosimy Cię, spraw, abyśmy zawsze pamiętali o Jego poświęceniu i z wiarą czcili Go jako naszego Zbawiciela,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje
i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że
z miłości do nas zesłałeś swojego Syna na świat i przyoblekłeś Go w ciało./ Prosimy
Cię, umocnij nasze serca, abyśmy naśladując Syna Twojego w pokorze nieśli własny
krzyż, a po zwycięskim boju stali się uczestnikami Jego zmartwychwstania./ Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne perykopy liturgiczne
Stary Testament: Iz 50,4-9
4.Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy
się uczą. 5.Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się
nie cofnąłem. 6.Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy
mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. 7.Lecz
Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem
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moją twarz twardą jak krzemień; wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony.
8.Bliski jest Ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną?
Stańmy razem do rozprawy! Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie!
9.Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi? Zaprawdę, wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy.
Lekcja: Flp 2,5-11
5.Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
6.który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 7.lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, 8.uniżył samego siebie i był posłuszny
aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. 9.Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 10.aby na imię Jezusa zginało się
wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11.i aby wszelki język wyznawał, że
Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Graduale
Pan wybawił pomazańca swego (...). Chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego. Amen. (Ps 20, 7a.8b)

Biblijny tekst kazania
Mk 14,[1.2]3-9
[1.A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni
w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępem pojmać i zabić. 2.Mówili jednak: Tylko
nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem]. 3.A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy
słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. 4.A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta
strata olejku? 5.Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów
i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. 6.Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu jej
przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. 7.Albowiem
ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie
zaś nie zawsze mieć będziecie. 8.Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie
ciała mego na pogrzeb. 9.Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie
będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, Ojcze miłosierny! U progu Wielkiego Tygodnia przychodzimy do Ciebie
i prosimy Cię, ucisz serca nasze, uwolnij je od wszystkiego, co rozprasza i rozstraja,
skieruj myśl i wzrok na krzyż naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Spraw w łasce
swojej, abyśmy w Jego krzyżu znaleźli pokój, którego świat nam dać nie może. Połącz
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nas w uwielbianiu tajemnicy odwiecznej Twojej miłości ze wszystkimi, którzy w tych
dniach obchodzić będą pamiątkę śmierci Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Błogosław
chwile, które przeżywać będziemy u stop krzyża i dopomóż nam w wytrwaniu w wierności ukrzyżowanemu Panu naszemu.
Daj łaskawie Kościołowi Twojemu i wszystkim jego sługom, biskupom i pasterzom,
ewangelistom i nauczycielom, pokorę i odwagę w zwiastowaniu Ewangelii o Ukrzyżowanym.
Weź pod opiekę swoją naród i Ojczyznę naszą. Naucz nas z zaparciem samego siebie szukać wspólnego dobra i pokoju. Wejrzyj łaskawym okiem na wszystkich, którzy
potrzebują pomocy i wsparcia. Wysłuchaj prośby i błagania cierpiących i chorych.
Spraw, aby krzyż Twojego Syna był nadzieją w beznadziejności, ratunkiem w niedoli
i pociechą dla umierających. Niechaj błogosławieństwo krzyża napełni serca nasze,
domy i rodziny, rodziców i dzieci.
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus umiłował Kościół,
Zgromadzenie liturgiczne: I wydał zań samego siebie.
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WIELKI CZWARTEK ‒
DZIEŃ USTANOWIENIA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Hasło dnia
Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan. (Ps 111,4)

Introit nr 41
Ksiądz
* Panie, kto spożywa Ciało Twoje i pije Krew
Twoją,
* Pamiętnymi uczyniłeś cuda swoje;
* Dajesz pożywienie tym, którzy się Ciebie
boją;

Zgromadzenie liturgiczne
* Ten ma żywot wieczny!
* Łaskawy i litościwy jesteś, Panie!
* Na wieki pamiętasz o swoim przymierzu!

Kolekty
1. Boże pokoju i łaski!/ Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który położył życie swoje
w ofierze, a pamiątkę śmierci swojej zostawił w Sakramencie Wieczerzy Świętej./ Prosimy Cię, poświęć przez Ducha swojego nasze serca, abyśmy godnie przyjęli ciało
i krew naszego Pana,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje
na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Wysławiamy Cię za
Twojego Syna, który w wiernej służbie poświęcił samego siebie i pozostawił nam przykład prawdziwej pokory./ Prosimy Cię, napełń nasze serca duchem usłużnej miłości,
abyśmy mogli być gorliwymi naśladowcami Twojego Syna,/ który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że
Twój Syn ustanowił święty Sakrament Ciała i Krwi swojej i polecił nam obchodzić pamiątkę swojej śmierci./ Prosimy Cię, dopomóż nam nie tylko pamiętać o krzyżu Twojego Syna, ale przez ciało i krew Syna Twojego odrodzić się we wierze i okazywać sobie
wzajemnie miłość./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 Kor 11,[17-22]23-26[27-29.33-34a]
[17.A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. 18.Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako Zgromadzenie liturgiczne schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. 19.Zresztą, muszą nawet
być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi
chrześcijanami. 20.Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób
należyty Wieczerzy Pańskiej; 21.każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia
własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny a drugi pijany. 22.Czy nie ma148
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cie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was
nie pochwalam]. 23.Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan
Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, 24.a podziękowawszy, złamał i rzekł:
Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.
25.Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi
mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. 26.Albowiem, ilekroć ten
chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. [27.Przeto,
ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi
Pańskiej. 28.Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba
tego i z kielicha tego pije. 29.Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała
Pańskiego, sąd własny je i pije. 33.A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. 34.Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie
schodzili].
Graduale
Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Amen. (Ps 90,14)
Ewangelia: J 13,1-15.34-35
1.Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
2.A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty,
zamysł wydania go, 3.wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł
i do Boga odchodzi, 4.wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. 5.Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. 6.Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł:
Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? 7.Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty
nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. 8.Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz
umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. 9.Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę.
10.Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo
czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. 11.Wiedział bowiem, kto ma go
wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. 12.Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? 13.Wy
nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. 14.Jeśli tedy
Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi.
15.Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. 34.Nowe
przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. 35.Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
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Biblijny tekst kazania
2 Mż 12,1-4[5]6-8[9]10-14
1.I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc: 3.Powiedzcie całemu
zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy
baranka dla rodziny, baranka dla domu. 4.Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego
baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby
osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
[5.Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek]. 6.Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe
zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. 7.I wezmą z jego krwi, i pomażą oba
odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. 8.Mięso jego upieczone na ogniu
spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. [9.Nie jedzcie
z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi]. 10.Nie pozostawiajcie z niego
nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. 11.A w ten sposób
spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach
i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. 12.Tej
nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od
człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.
13.A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew,
ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. 14.Dzień ten
będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana; będziecie
go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne.
Modlitwa powszechna Kościoła
Święty, nieśmiertelny nasz Boże i Panie! Wysławiamy Cię, wielbimy i na Twoją cześć
śpiewamy. Miłość Twoja objawiła się najdoskonalej w Twoim Synu, Chrystusie Jezusie,
który chociaż był w postaci Bożej, poniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej i pamiątkę swojego cierpienia pozostawił w błogosławionym Sakramencie Ołtarza. Wspominamy Twoją dobroć i uwielbiamy Twoje święte Imię, bo jedynie Ty jesteś godzien chwały, czci i uwielbienia. Ale pragniesz, abyśmy przede wszystkim żyli nienagannie i z pokorą
służyli naszym bliźnim. Dlatego prosimy Cię, dopomóż nam przez Ducha Świętego pokonać w nas wszelką pychę i zazdrość. Rozbudź w nas ducha pokory i nieobłudnej miłości.
Boże, prosimy Cię także, abyśmy jako uczestnicy Stołu Pańskiego i jednego Ciała,
odpuszczali wszystkie grzechy i przewinienia bliźnim naszym i w serdecznej miłości służyli sobie wzajemnie. Ty otwierasz swoje ojcowskie serce przed tymi, którzy tak czynią
i odpuszczasz grzechy przebaczającym winy bliźnich.
Nie opuszczaj nas, chroń od wszystkiego złego na duszy i ciele. Chorych i umierających posilaj ciałem i krwią Syna swojego. Zachowaj nas w społeczności Słowa i Twoich świętych sakramentów. Połącz nas wszystkich w niebieskiej ojczyźnie przy Stole
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Baranka, gdzie wraz z aniołami i zastępami niebieskimi wielbić i chwalić Cię będziemy
na wieki.
Wysłuchaj dla zasługi swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie,
Zgromadzenie liturgiczne: Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie!
albo:

Ksiądz: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali!
Zgromadzenie liturgiczne: Jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali!
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WIELKI PIĄTEK ‒ UKRZYŻOWANIE JEZUSA
Hasło dnia
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto
weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3,16)

Introit nr 42
Ksiądz
I
* Oto Baranek Boży,
* Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
* Nie oddalaj się, Panie!
II
* Niech na imię Jezusa zgina się wszelkie
kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią.
* Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, bo
niedola bliska,
* Osaczyła mnie gromada złośników,

Zgromadzenie liturgiczne
* Który gładzi grzech świata!
* Czemyś tak daleki od wybawienia mego?
* Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
* Bo Pan uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej.
* Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
* Przebodli ręce i nogi moje.

Kolekty
1. Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia i łaski!/ Dziękujemy Ci za umiłowanego Syna
Twojego, który dla naszego zbawienia oddał się w ręce grzeszników./ Prosimy Cię
pokornie, spraw, abyśmy godnie obchodzili dzień pamiątki śmierci Twojego Syna i za
Jego ofiarę byli Ci wdzięczni aż do naszej śmierci./ Wysłuchaj nas przez tego Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmocny i miłosierny Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci za wielką i niepojętą łaskę
Twoją objawioną w krzyżowej ofierze Syna Twojego złożonej za grzechy wszystkich
ludzi./ Prosimy Cię, dopomóż nam w zrozumieniu tajemnicy krzyża i spraw, abyśmy
w Chrystusie nie dla siebie lecz dla Ciebie żyli i umierali./ Wysłuchaj nas w Duchu
Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
3. Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój Kościół, dla którego Syn Twój umiłowany oddał się w ręce grzeszników i wycierpiał mękę krzyża./
Spraw, abyśmy Dzień Pamiątki Jego śmierci godnie obchodzili i wdzięczni byli Tobie aż
do śmierci naszej za świętą ofiarę Twojego.Syna / Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 52,13-15; 53,1-12
13.Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo
wysoko wyniesiony. 14.Jak wielu się przeraziło na jego widok – tak zeszpecony, niepo-
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dobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, 15.tak
wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli.
1.Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? 2.Wyrósł bowiem przed
nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by
pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
3.Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak
ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
4.Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że
jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 5.Lecz on zraniony jest za występki nasze,
starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy
uleczeni. 6.Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan
jego dotknął karą za winę nas wszystkich. 7.Znęcano się nad nim, lecz on znosił to
w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed
tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. 8.Z więzienia i sądu zabrano
go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek
mojego ludu śmiertelnie został zraniony. 9.I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych
i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na
jego ustach. 10.Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje
życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
11.Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój
sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. 12.Dlatego dam mu dział wśród
wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę
i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.
Ewangelia: J 19,16-30
16.Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go.
17.A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku
zwie się Golgota, 18.gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej
strony, a pośrodku Jezusa. 19.A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem;
a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. 20.A napis ten czytało wielu Żydów,
bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po
hebrajsku, po łacinie i po grecku. 21.Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: Nie
pisz: król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim. 22.Odpowiedział
Piłat: Com napisał, tom napisał. 23.A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego
i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. 24.Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy
jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być; aby się wypełniło Pismo które mówi: Rozdzielili
między siebie szaty moje a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze.
25.A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa,
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i Maria Magdalena. 26.A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego
przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! 27.Potem rzekł do ucznia: Oto matka
twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. 28.Potem Jezus, wiedząc, że się
już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. 29.A stało tam
naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali
mu do ust. 30.A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę,
oddał ducha.

Tekst biblijny kazania
2 Kor 5,[14b-18]19-21
[14b.Doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy
umarli; 15.a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz
dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. 16.Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. 17.Tak
więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe. 18.A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez
Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania], 19.to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat
z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
20.Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 21.On tego, który nie
znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

NIESZPORY
Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Ps 22,2-9.12.16.19.20
2. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...?
Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?
3. Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz,
I w nocy, a nie mam spokoju.
4. A przecież Ty jesteś święty,
Przebywasz w chwałach Izraela.
5. Tobie ufali ojcowie nasi,
Ufali i wybawiłeś ich.
6. Do ciebie wołali i ratowałeś ich,
Tobie zaufali i nie zawiedli się.
7. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem,
Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.
12. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska,
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Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!
23. Będę opowiadał imię twoje braciom moim,
Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.
24. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go!
Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba!
Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela!
25. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego
Ani nie ukrył przed nim oblicza swego,
Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go...
26. Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu.
Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją.
27. Ubodzy jeść będą i nasycą się.
Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają...
Niech serce wasze ożyje na zawsze!
28. Wspomną i nawrócą się do Pana
Wszystkie krańce ziemi,
I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.
Ewangelia: J 19,31-42
31.Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na
krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. 32. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani; 33. a gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł,
nie połamali goleni jego; 34. lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz
wyszła krew i woda. 35.A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe; i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. 36.To bowiem
stało się, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. 37.A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli. 38.A potem prosił Piłata Józef z Arymatii,
który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało
Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. 39.Przyszedł też Nikodem, ten,
który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i mirry i aloesu. 40.Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak
Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. 41.A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był
ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. 42.Tam
więc, z powodu żydowskiego dnia Przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa.

Biblijny tekst kazania
Hbr 9,15.26b-28
15.I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została
śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy
są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. 26b.Ale obecnie objawił się On
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jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28.tak i Chrystus, raz
ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz
ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
Po kazaniu
Ksiądz
* Ludu mój, cóżem ci uczynił, a w czymem ci
się uprzykrzył? Daj świadectwo przeciwko
mnie.
Wszakżem cię wywiódł z ziemi egipskiej,
a tyś biczował Zbawiciela swego.
Z domu niewolników odkupiłem cię, a tyś
do krzyża przybił Zbawiciela swego.
* Faraona i jazdę jego do morza wrzuciłem,
a tyś mnie podał najwyższym kapłanom i
poganom. Karmiłem cię manną i poiłem
wodą ze skały na puszczy, a tyś mnie poił
żółcią i octem
* Ludu mój, cóżem ci uczynił, a w czymem
ci się uprzykrzył? Daj świadectwo przeciwko mnie.

Zgromadzenie liturgiczne
* Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

* Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

* Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

Modlitwa powszechna Kościoła
1. Święty Boże, miłosierny Ojcze niebieski! W głębokiej pokorze i czci skłaniamy serca
i kolana nasze pod krzyżem umiłowanego Syna Twojego i uwielbiamy świętą tajemnicę miłości i łaski Twej Istoty. Syna swojego, który nie znał grzechu za nas grzechem
uczyniłeś, aby nas obdarować sprawiedliwością Jego i pokojem z Tobą. Oczyść nas
niewinnie przelaną krwią Jezusa Chrystusa od wszelkiego grzechu, abyśmy już nie dla
siebie żyli, ale dla Pana naszego, który dla zbawienia wszystkich ludzi ofiarował życie
swoje na krzyżu Golgoty. Obdarz nas pod krzyżem Zbawiciela naszego mocą do niesienia własnych krzyży i doświadczeń w cierpliwości i pokorze. Udziel siły do wiernego
naśladowania Twojego Syna.
Spraw, aby słowo o krzyżu głoszone było na całym świecie i nakłaniało wszystkie
serca do pojednania się z Tobą. Niechaj pod krzyżem Chrystusa podają sobie dłonie
skłócone narody, a wszyscy Twoi wierni wyznawcy zespolą się w jedną rodzinę i służą
sobie wzajemnie w miłości i cierpliwości. Niechaj z krzyża Chrystusa spłynie łaska i
pokój do serc zasmuconych i uciśnionych, cierpiących i opuszczonych, chorych
i umierających.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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2. Boże i Ojcze, u stóp ukrzyżowanego Zbawiciela naszego, zjednoczeni we wierze
i miłości, wielbimy Twoje serce ojcowskie, którego obrazem jest Syn Twój umiłowany.
W poniżeniu i pohańbieniu swego Syna ukryłeś boskie oblicze chwały i dostojeństwa.
W słabości Ukrzyżowanego objawiłeś swoją wolę zbawienia grzesznego człowieka.
Chwalimy i wielbimy Cię, że przyjąłeś ofiarę krzyża Syna swojego, a nas uczyniłeś
dziećmi swoimi przez wiarę w Ukrzyżowanego. Wysłuchaj modlitwy swojego Syna:
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” i przez krew Jego oczyść serca nasze, abyśmy mogli Ci służyć w świętości i sprawiedliwości.
Ojcze miłosierdzia, spraw, aby wezwanie Jezusa Chrystusa do pojednania się
z Tobą usłyszeli wszyscy, którzy jeszcze chodzą drogami grzechu i nieposłuszeństwa.
Przetwórz nasze serca przez zbawienną Ewangelię o krzyżu na obraz i podobieństwo
Ukrzyżowanego i obdarz nas swoim pokojem. Twoimi jesteśmy i Twoimi chcemy pozostać na wieki wieków. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Ilekroć ten chleb jecie , a z kielicha tego pijecie,
Zgromadzenie liturgiczne: Śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie!
albo

Ksiądz: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i błogosławieństwo, mądrość,
i siłę.
Zgromadzenie liturgiczne: I cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
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Hasło dnia
Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa,
aby napełnić wszystko. (Ef 4,10)

Introit nr 43
Ksiądz
* Panie, otwórz groby i wyprowadź z nich
lud Swój.
* Dusza moja syta jest cierpień,
* Zaliczono mnie do tych, co zstępują do
grobu,

Zgromadzenie liturgiczne
* I tchnij w nas swoje ożywcze tchnienie,
a ożyjemy.
* A życie moje bliskie jest krainy umarłych,
* Stałem się jak człowiek bez siły.

Kolekty
l. Panie Boże i Ojcze łaskawy!/ Dziękujemy Ci za śmierć Twojego Syna i zwycięstwo
Jego nad mocami piekła i szatana./ Spraw w łasce swojej, abyśmy pocieszali się tryumfem Jego i w Nim znaleźli odpocznienie w godzinie naszej śmierci./ Wysłuchaj nas
przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże, władco nieba i ziemi!/ Dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa pokonane zostały moce piekła i śmierci./ Rozbudź w sercach naszych nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący Boże, Panie życia i śmierci!/ Dopomóż nam, którzy jesteśmy
ochrzczeni w śmierć Twojego Syna, byśmy codziennie umierali żądzom naszego ciała/
i z pomocą Ducha Świętego powstawali do nowego życia na chwałę Twojego Imienia./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Ez 37,1-14
1.Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie
w środku doliny, która była pełna kości. 2.I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich
bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. 3.I rzekł do mnie: Synu człowieczy,
czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. 4.I rzekł do mnie:
Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana!
5.Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze
tchnienie i ożyjecie. 6.I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę
was skórą, i dam wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan.
7.Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto
powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. 8.I spojrzałem: a oto pojawiły
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się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego
tchnienia w nich nie było. 9.I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu
człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź,
ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. 10.I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na
nogach – rzesza bardzo wielka. 11.I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości – to cały
dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. 12.Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi
izraelskiej. 13.I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę
was z waszych grobów, ludu mój. 14.I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie;
i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam –
mówi Pan.
Lekcja: 1 P 3,18-22
18.Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was
przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony
życiu. 19.W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, 20.które niegdyś
były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. 21.Ona jest obrazem chrztu,
który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga
o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 22.który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce.
Graduale
Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Amen.
(Ps 118,16)

Biblijny tekst kazania
Mt 27,[57-61]62-66
[57.A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który
też był uczniem Jezusa. 58.Ten przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat
kazał je wydać. 59.A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło, 60.i złożył je
w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki
kamień, i odszedł. 61.A była tam Maria Magdalena i druga Maria; siedziały one naprzeciw grobu]. 62.Nazajutrz, czyli w dzień po święcie Przygotowania, zebrali się u Piłata
przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, 63.mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten
zwodziciel jeszcze za życia powiedział: Po trzech dniach zmartwychwstanę. 64.Rozkaż
więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli,
nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. 65.Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak
umiecie. 66.Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Boże wszechmogący, Panie życia i śmierci, z powodu grzechów naszych zasługujemy jedynie na śmierć i potępienie, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Dziękujemy
Ci, że Syn Twój umiłowany wziął na siebie brzemię grzechów i win naszych, wycierpiał
krzyż, umarł i złożony został do grobu. Poszedł On drogą wszystkich ludzi, ale ostatecznie pokonał śmierć, zwyciężył szatana, zburzył jego królestwo i z otchłani wyprowadził oczekujących zbawienia. Wielbimy Cię i chwalimy za tryumf Syna Twojego,
czcimy Twoje Imię za darowaną nam nadzieję na ostateczne zwycięstwo światłości
nad mocami ciemności.
Prosimy Cię, wyzwól nas od obawy śmierci i lęku przed ciemnością krainy umarłych. Jak zajaśniał w niej blask chwały Chrystusa, tak niechaj zajaśnieje w życiu naszym
światło Ewangelii o zwycięstwie Pana naszego nad ciemnością grobu. Niechaj tajemnica wstąpienia Chrystusa do piekieł będzie dla nas pociechą w godzinie naszej śmierci.
Nie pozostawiłeś w grobie i otchłani Syna swojego, nie pozostawisz i nas w mroku
śmierci, ale w ciemności dasz ujrzeć światło zbawienia wiecznego.
Wysłuchaj nas przez tegoż zwycięzcę śmierci i szatana, Jezusa Chrystusa, Pana
i Przewodnika w naszym życiu. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Nie umrę, ale żył będę.
Zgromadzenie liturgiczne: I opowiadać będę dzieła Pana.
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(REZUREKCJA)
Hasło tygodnia
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła
(Obj 1,18)

Introit nr 1 lub 44
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Wspomożenie nasze niech będzie w imie- * Który stworzył niebo i ziemię.
niu Pańskim.
* Panie, racz otworzyć wargi nasze!
* A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją.
* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła- * O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz
czajże.
się!
* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święte- * Jak było od początku, teraz i zawsze, aż
mu.
na wieki wieków. Amen. Alleluja! Alleluja!
II
* Chrystus wstał z martwych. Alleluja!
* On wstał prawdziwie. Alleluja!
* Prawica Pana podniesiona. Alleluja!
* Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Alleluja!
* Nie umrę, ale będę żył. Alleluja!
* I opowiadać będę dzieła Pana. Alleluja!
Kolekty
l. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez
śmierć Syna swojego zniszczyłeś moce złego i śmierci, a przez Jego zmartwychwstanie
obdarowałeś nas życiem wiecznym./ Prosimy Cię, uwolnij nas od obawy śmierci i obdaruj niezłomną nadzieją radosnego zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie,/ który
z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa!/ Błogosławimy Cię, bowiem według
wielkiego miłosierdzia swego odrodziłeś nas ku nadziei żywej przez powstanie z umarłych Twojego Syna./ Dopomóż nam, abyśmy się z Nim zespolili i stali się uczestnikami
błogosławionego zmartwychwstania Jego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Syna
swojego, Jezusa Chrystusa.
3. Wszechmogący Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez śmierć Syna
swojego zniszczyłeś grzech i śmierć, a przez Jego zmartwychwstanie obdarowałeś nas
życiem wiecznym./ Prosimy Cię, wzbudź w sercach naszych cudowną wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne i dopomóż nam wytrwać w niej aż do końca dni naszych./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
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Biblijne teksty liturgiczna
Stary Testament: Iz 26,13.14[15-18]19
13.Panie, Boże nasz! Inni panowie, a nie Ty, panowali nad nami, my zaś oprócz ciebie nikogo nie znamy, tylko twoje imię wysławiamy. 14.Umarli nie ożyją, duchy zmarłych nie wstaną z martwych, dlatego że nawiedziłeś ich i zniszczyłeś, i zatarłeś wszelką pamięć o nich.
[15.Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwale, rozszerzyłeś
wszystkie krańce ziemi. 16.Panie! W niedoli szukali cię, wołali, gdy ich smagałeś. 17.Jak
brzemienna, gdy zbliża się chwila rodzenia, wije się z bólu, krzyczy w boleściach tak było
z nami przez ciebie, Panie! 18.Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, lecz porodziliśmy wiatr; nie
dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkańcy ziemi. 19.Ożyją twoi
umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu,
gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych.
Ewangelia: Mt 28,1-10
1.A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga
Maria, aby obejrzeć grób. 2.I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł
Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. 3.A oblicze jego
było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. 4.A strażnicy zadrżeli przed nim ze
strachu i stali się jak nieżywi. 5.Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie
bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. 6.Nie ma go tu, bo wstał
z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7.A idąc śpiesznie
powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go
ujrzycie; oto powiedziałem wam. 8.I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. 9.A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. 10.Wtedy
rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do
Galilei, a tam mnie ujrzą.

Biblijny tekst kazania
2 Tm 2,8-13
8.Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu
Dawidowego, według mojej ewangelii, 9.dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane; 10.dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na
wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą. 11.Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; 12.jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy,
i On się nas zaprze; 13.jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Przedwieczny Boże i Ojcze, Panie życia i wszystkiego, co przez Słowo swoje powołałeś do istnienia. W ten poranek wielkanocny chwalimy łaskę i miłosierdzie Twoje, że
przez zmartwychwstanie Chrystusa rozbudziłeś w nas żywą nadzieję w nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Napełń serca nasze mocą i pokojem Tego, który zmartwychwstawszy powiedział do uczniów swoich: „Pokój wam!” Pociesz serca tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich i drogich sercu swojemu. Zaszczep w nich niewzruszoną wiarę, że tym, których Ty miłujesz wszystko dopomaga ku dobremu. Naucz nas
dziękować Ci za wszystko, co otrzymujemy z Twojej ręki, za radość i ból, za życie
i śmierć. Zachowaj nas w społeczności ze zmartwychwstałym Zbawicielem naszym,
aby nas ani śmierć, ani życie, ani moce piekieł i szatana nie mogły odwieść od miłości
Twojej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus śmiercią śmierć zniszczył. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła
(Obj 1,18)

Introit nr 1 lub 44
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Wspomożenie nasze niech będzie w imie- * Który stworzył niebo i ziemię.
niu Pańskim.
* Panie, racz otworzyć wargi nasze!
* A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją.
* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła- * O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz
czajże.
się!
* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święte- * Jak było od początku, teraz i zawsze, aż
na wieki wieków. Amen. Alleluja! Alleluja!
mu.
II
Chrystus wstał z martwych. Alleluja!
On wstał prawdziwie. Alleluja!
Prawica Pana podniesiona. Alleluja!
Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Alleluja!
Nie umrę, ale będę żył. Alleluja!
I opowiadać będę dzieła Pana. Alleluja!
Kolekty
l. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez
śmierć swojego Syna zniszczyłeś moce złego i śmierci, a przez Jego zmartwychwstanie
obdarowałeś nas życiem wiecznym./ Prosimy Cię, uwolnij nas od obawy śmierci i obdaruj niezłomną nadzieją radosnego zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie,/ który
z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa!/ Błogosławimy Cię, bowiem według
wielkiego miłosierdzia swego odrodziłeś nas ku nadziei żywej przez powstanie z umarłych Twojego Syna./ Dopomóż nam, abyśmy się z Nim zespolili i stali się uczestnikami
błogosławionego zmartwychwstania Jego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Syna
swojego, Jezusa Chrystusa.
3. Wszechmogący Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez śmierć Syna
swojego zniszczyłeś grzech i śmierć, a przez Jego zmartwychwstanie obdarowałeś nas
życiem wiecznym./ Prosimy Cię, wzbudź w sercach naszych cudowną wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne i dopomóż nam wytrwać w niej aż do końca dni naszych./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Sm 2,1-8a
1.I modliła się Anna i rzekła:
Weseli się serce moje w Panu,
Wywyższony jest róg mój w Panu,
Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi,
Gdyż raduję się ze zbawienia twego.
2.Nikt nie jest tak święty, jak Pan,
Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie,
Nikt taką skałą jak nasz Bóg.
6.Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia,
Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza,
7.Pan zuboża, ale i wzbogaca,
Poniża, ale i wywyższa.
8a.Wywodzi z prochu biedaka,
Podnosi ze śmietniska ubogiego,
Aby go posadzić z dostojnikami,
Przyznać mu krzesło zaszczytne.
Ewangelia: Mk 16,1-8
1.A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności,
aby pójść i namaścić go. 2.I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. 3.I mówiły do siebie: Któż nam odwali kamień od drzwi grobu?
4.Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony, był bowiem bardzo wielki.
5.A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego
w białą szatę i zdumiały się bardzo. 6.On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce,
gdzie go złożono. 7.Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do
Galilei; tam go ujrzycie, jak wam powiedział. 8.A wyszedłszy, uciekły od grobu, ogarnął je
bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się bały.

Biblijny tekst kazania
1 Kor 15,[12-18]19-28
[12. jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? 13.o jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; 14.a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; 15.wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził,
którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. 16.Jeśli bowiem umarli nie
bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; 17.a jeśli Chrystus nie został
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wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach].
18.Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli]. 19.Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
20.A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy
zasnęli. 21.Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło
zmartwychwstanie. 22.Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy zostaną ożywieni. 23.A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, 24.potem nastanie koniec, gdy
odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką
władzę i moc. 25.Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod
stopy swoje. 26.A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. 27.Wszystko bowiem
poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że
oprócz tego, który mu wszystko poddał. 28.A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był
wszystkim we wszystkim.
Modlitwa powszechna Kościoła
Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Błogosławiony jesteś na
wieki i na wieki błogosławione jest Imię Twoje, wywiodłeś bowiem wielkiego Pasterza
dusz z umarłych i w Nim obdarowałeś nas pewnością zmartwychwstania i życia wiecznego. Ukoronowałeś ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa chwałą i dostojeństwem, aby
na wieki był Głową i Panem Twojego ludu. Spraw w łasce swojej, aby ta cudowna
wieść o życiu zwiastowana była całemu światu i aby wszyscy uwierzyli, że Twój Syn
jest Panem i Chrystusem, że pokonał moce grzechu i śmierci, i w Nim dany jest nam
pokój i życie.
Boże miłosierny i łaskawy, umocnij w nas wiarę w zwycięstwo Twojego Syna, abyśmy z Nim przezwyciężali wszelkie dręczące nas pokusy i wątpliwości, trwogę i obawę
przed śmiercią. Złóż błogosławieństwo pokoju swojego na naszą Ojczyznę i na wszystkich jej obywateli. Rozbudź nowe życie w duszach obojętnych i oziębłych, ucisz serca
zaniepokojone i wątpiące w dobroć Twoją, pociesz smutnych i samotnych, chorych
i umierających.
Ożyw Kościół swój i napełnij go mocą wiary, nadziei i miłości. Błogosław lud Twój,
jego biskupów i pasterzy. Spraw łaskawie, abyśmy pod zwycięskim sztandarem Chrystusa dobry bój wiary staczali, a w dniu radosnego zmartwychwstania wraz ze wszystkimi zbawionymi weszli do Królestwa Twojej chwały.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus śmiercią śmierć zniszczył. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła
(Obj 1,18)

Introit nr 45
Ksiądz
* Chrystus wstał z martwych. Alleluja!
* Kamień, który odrzucili budowniczowie.
Alleluja!
* Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* On wstał prawdziwie. Alleluja!
* Stał się kamieniem węgielnym. Alleluja!
* Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja!

Kolekty
l. Święty Boże, łaskawy Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Prosimy Cię, wyzwól
nasze serca z więzów grzechu i obudź je do życia nowego./ Rozbudź przez Ducha swojego żywą nadzieję w ciała zmartwychwstanie i zbawienie wieczne./ Wysłuchaj nas
przez Pana naszego, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Prosimy Cię, oświeć
nasze serca przez Ducha Świętego, abyśmy umocnieni zostali w wierze w zwycięstwo
życia nad śmiercią i wraz z Chrystusem powstali do nowego życia./ Niechaj wieść
o zmartwychwstaniu Twojego Syna obiegnie cały świat i napełni serca wszystkich nadzieją powszechnego zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez
Syna swojego Jezusa Chrystusa.
3. Wszechmogący Boże, pełen łaski i dobroci!/ Wysławiamy Cię, boś przez śmierć
swojego Syna skruszył moce złego i piekła./ Prosimy Cię, wyzwól nasze serca z więzów
grzechu, obudź je do nowego życia i zaszczep w nich tęsknotę za zbawieniem wiecznym./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczna
Stary Testament: Iz 25,6-9
6.Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę
z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win.
7.I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami. 8.Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki
i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan
powiedział. 9.I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas
wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!
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Lekcja: 1 Kor 15,50-58
50.A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to,
co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. 51.Oto tajemnicę wam objawiam: Nie
wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni 52.w jednej chwili, w oka
mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną
jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. 53.Albowiem to, co skażone, musi
przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 54.A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co
śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane:
Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! 55.Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje?
Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? 56.A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu
jest zakon; 57.ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 58.A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze
pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
Graduale
Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja!
(Ps 118,24)

Biblijny tekst kazania
Łk 24,36-45
36.A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! 37.Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. 38.Lecz On rzekł im: Czemu jesteście
zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? 39.Spójrzcie na ręce
moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała
ani kości, jak widzicie, że Ja mam. 40.A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.
41.Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? 42.A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. 43.A On wziął i jadł
przy nich. 44.Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza
i u proroków, i w Psalmach. 45.Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.
Modlitwa powszechna Kościoła
Zbawicielu zmartwychwstały! Chwalimy i wielbimy Cię, że skruszyłeś moce piekieł
i szatana. Przez Ciebie pochłonięta jest śmierć w zwycięstwo. Jako Książę Pokoju, zwycięzca śmierci, żyjesz i jesteś z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tchnij
w nas nowe życie, oświeć światłem z Twojej światłości i obdarz miłością, jaką umiłowałeś świat. Zespól nas z sobą, rozbudź ogień wiary, abyśmy mogli wyznać: „żyję już
nie ja, ale Chrystus żyje we mnie”. Bądź w udręce sumienia – naszą pociechą, w walce
ze złym – naszym pokojem, w słabości naszą mocą, w cierpieniu i śmierci naszą na-
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dzieją. Napełnij serca nasze pewnością, że ostateczne zwycięstwo odniesie nie zło
i śmierć, ale Ty, jedyny nasz Panie, Twoja miłość i prawda, pokój i życie wieczne.
Spraw łaskawie, Panie Jezu Chryste, aby wieść o zmartwychwstaniu Twoim i zwycięstwie nad śmiercią obiegła cały świat i rozradowała serca żyjących w trwodze i niepokoju. Buduj swój Kościół na fundamencie żywej wiary apostołów i proroków. Daj
Kościołowi Twojemu wiernych pasterzy i nauczycieli. Roznieć światło prawdy i miłości
w kraju i narodzie naszym. Zespól nas więzami miłości i wzajemnego poszanowania,
abyśmy byli Twoją własnością na wieki. Amen.

Antyfona:
Ksiądz: Chrystus śmierć śmiercią zniszczył. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja!
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1. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM ‒
QUASIMODOGENITI
Hasło tygodnia
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (1 P 1,3)

Introit nr 46
Ksiądz
I
* Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka. Alleluja!
* Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci. Alleluja!
* Wierzę nawet wtedy. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.
Alleluja!
* Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.
Alleluja!
* Gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony. Alleluja!

II
* Dlatego, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Alle- * Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwieluja!
rzyli. Alleluja!
* Będę chodził przed Panem. Alleluja!
* W krainie żyjących. Alleluja!
* Czym odpłacę Panu za wszystkie dobro- * Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę
dziejstwa, które mi wyświadczył? Alleluja!
Imienia Pana. Alleluja!
Kolekty
l. Wszechmogący Boże i Ojcze,/ posłałeś na świat Syna swojego, Jezusa Chrystusa,
aby w Nim odnowione zostało całe stworzenie./ Prosimy Cię przeobraź serca nasze na
obraz Twojego Syna i napełnij nas pragnieniem życia w społeczności budującej się
w dom duchowy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Mocny Boże i Ojcze, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa rozbudziłeś
w nas nadzieję życia wiecznego,/ prosimy Cię, spraw, abyśmy przez codzienny żal
i pokutę przezwyciężyli grzech i pożądliwość ciała naszego,/ w Jezusie Chrystusie odrodzili się do życia nowego, obfitującego w dary Twojej dobroci i łaski,/ który przez swojego Syna i w Duchu Świętym królujesz nad nami na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że mogliśmy obchodzić radosne
Święta Wielkanocne./ Prosimy Cię, niechaj ich błogosławieństwo spocznie na sercach
naszych i spraw łaskawie, abyśmy przez zmartwychwstanie Twojego Syna odrodzeni
zostali i wydawali owoce wiary./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego, zwycięzcę śmierci, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 P 1,3-9
3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 4.ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, 5.którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście
przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
6.Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 7.ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza
niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi
Jezus Chrystus. 8.Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć
go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, 9.osiągając
cel wiary, zbawienie dusz.
Graduale
Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Alleluja! (Ps 126,3)
Ewangelia: J 20,19.20[21-23]24-29
19.A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam,
gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: Pokój wam! 20.A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się
tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. [21.I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec
mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 22.A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego. 23.Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są zatrzymane]. 24.A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. 25.Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.
26.A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł
Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! 27.Potem
rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż
w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. 28.Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan
mój i Bóg mój. 29.Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli.

Biblijny tekst kazania
Iz 40,26-31
26.Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza
ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły
i potężnej mocy nikogo nie brak. 27.Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu:
Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi?
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28.Czy

nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. 29.Zmęczonemu daje
siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. 30.Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają
się i upadają, 31.lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze, który radością i pokojem napełniłeś serca uczniów Jezusa Chrystusa
przez Jego zmartwychwstanie i tryumf nad śmiercią. W każdy poranek niedzielny, znak
zmartwychwstania Twojego Syna, przez swoje Słowo uśmierz niepokój serca
i przemień smutek nasz w radość życia wiecznego. Rozbudź w nas ducha wiary, nadziei i miłości, aby nasze serca zaowocowały w dobre uczynki, którymi pragniemy Cię
czcić i sławić przez wszystkie dni naszej ziemskiej pielgrzymki. Dopomóż nam jako
żywym kamieniom budować się w dom duchowy, królestwo kapłańskie, sławiące Cię
nieustannie ofiarą poświęcenia życia na ołtarzu służby dla bliźnich i świadectwa
o chwale Twojego Syna.
Obdarz pokojem wszystkich ludzi dobrej woli. Błogosław nasze życie rodzinne
i społeczne. Ochraniaj od złego nasze domy, dzieci i młodzież. Niechaj w narodzie naszym panuje sprawiedliwość, poszanowanie prawdy i osobistej wolności każdego
człowieka, przede wszystkim zaś, niechaj jaśnieje światło Ewangelii, skarb Kościoła
Syna Twojego i prawdziwa moc ku zbawieniu wiecznemu. Daj Twoim sługom siły do
zasiewu czystego ziarna Twojego Słowa, które Ty zechciej łaskawie pobłogosławić
w naszych sercach.
Boże, niechaj będzie imię Twoje błogosławione, wielbione i chwalone na wieki!
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus wstał z martwych. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: On wstał prawdziwie. Alleluja!
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2. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM ‒
MISERICORIAS DOMINI
Hasło tygodnia
Ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je,
a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny. (J 10,11a.27.28a)

Introit nr 47
Ksiądz
I
* Pełna jest ziemia łaski Pana. Alleluja!
* Pan jest pasterzem moim! Alleluja!
* Na niwach zielonych pasie mnie. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Błogosławiony naród, którego Bogiem jest
Pan. Alleluja!
* Niczego mi nie braknie. Alleluja!
* Nad wody spokojne prowadzi mnie. Alleluja!

II
* Pan jest pasterzem moim! Alleluja!
* Niczego mi nie braknie. Alleluja!
* Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścież- * Ze względu na Imię swoje. Alleluja
kami sprawiedliwości. Alleluja!
* Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Alle- * Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Alleluja!
luja!
Kolekty
l. Wszechmogący Boże, dawco dobrych i doskonałych darów./ Chwalimy Cię, bo wywiodłeś z umarłych Jezusa Chrystusa i ustanowiłeś Go pasterzem swojego ludu./
Spraw łaskawie, abyśmy byli zawsze Jemu posłuszni i nieustannie odradzali się przez
poznanie zbawiennej prawdy Twojego Słowa./ Wysłuchaj nas przez tegoż Pasterza
naszych dusz, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże Ojcze, który dałeś nam Syna swojego, Jezusa Chrystusa,/ prosimy Cię, wybaw
nas od złego i daj nam ducha wiary i posłuszeństwa,/ abyśmy z pomocą Ducha Świętego wstępowali w ślady Twojego Syna, a obumarłszy grzechowi żyli dla Królestwa
Bożego i jego sprawiedliwości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który w mocy
Ducha Świętego królujesz na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy!/ Sławimy Twoje Imię, boś przez poniżenie swojego Syna podźwignął świat z upadku i obdarował ludzkość nadzieją zbawienia wiecznego./ Prosimy Cię, prowadź wiernych swoich przez Jezusa Chrystusa,
aby wybawieni od wiecznej śmierci, stali się uczestnikami nieprzemijającej radości./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Ez 34,1.2[3-9)]10-16.31
1.I doszło mnie słowo Pana tej treści: 2.Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom
Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody?
[3.Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. 4.Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zgubionej nie szukaliście, a nawet
silną rządziliście gwałtem i surowo. 5.Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było
pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się 6.i błąkały się
moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po całym kraju
rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. 7.Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! 8.Jakom żyw – mówi Wszechmocny
Pan – ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla
wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się
o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, 9.dlatego wy, pasterze,
słuchajcie słowa Pana!] 10.Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko
pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już
ich żerem. 11.Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje
owce i będę ich doglądał. 12.Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród
swoich rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13.Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi
i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.
14.Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będę odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. 15.Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich
legowisku – mówi Wszechmocny Pan. 16.Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę
strzegł, i będę pasł sprawiedliwie. 31.Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan.
Ewangelia: J 10,11-16[27-30]
1.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz
w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. 2.Kto zaś wchodzi przez
drzwi, jest pasterzem owiec. 3.Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu,
i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. 4.Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie
przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. 5.Za obcym natomiast nie pójdą,
lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. 6.Tę przypowieść powiedział
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im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. 7.Wtedy Jezus znowu powiedział:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. 8.Wszyscy, ilu
przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. 9.Ja jestem
drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. 10.Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. 11.Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie
swoje kładzie za owce. 12.Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie
należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza 13.ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14.Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15.Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca,
i życie swoje kładę za owce. 16.Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również
i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia
i jeden pasterz. [27.Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
28.I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
29.Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich
z ręki Ojca. 30.Ja i Ojciec jedno jesteśmy].

Biblijny tekst kazania
1 P 2,21b-25
21b.Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego
ślady; 22.On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; 23.On, gdy
mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał
sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; 24.On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce
uleczyły was. 25.Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
Modlitwa powszechna Kościoła
Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, który w Jezusie Chrystusie zlitowałeś się
nad nami i w Nim obdarowałeś nas życiem wiecznym! Ciebie, jako źródło wszelkiego
dobra pragniemy chwalić i wielbić po wszystkie dni naszego życia. Jedynie Ty jesteś
godny czci, którą okazujemy Tobie z pokorą i radością. Przede wszystkim dziękujemy
Tobie za Jezusa Chrystusa, który ofiarował się za nas na krzyżu Golgoty i wybawił od
grzechu, śmierci i władzy szatana, a jako żywy i zmartwychwstały Pan jest naszym
pasterzem, prowadzi przez Ducha Świętego na zielone pasze Słowa Bożego, ochrania
od wszystkiego złego i obdarza darami zbawienia wiecznego.
Boże, spraw łaskawie, abyśmy nigdy nie zbłądzili, w posłuszeństwie wiary kroczyli
za Jezusem, Panem naszym, zawsze wsłuchiwali się w Jego Ewangelię. Jeśli zbłądzimy,
przebacz nam winę i daj siły do zachowania wiary i nadziei wśród burz i niebezpieczeństw życia. Przeobraź nas na wzór i podobieństwo Twojego Syna, abyśmy byli jak
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On, który gdy Mu złorzeczono nie odpowiadał złorzeczeniem, lecz modlił się za wszystkich ludzi.
Ześlij na Kościół nasz ducha przebudzenia, prawdziwej i nieobłudnej wiary i miłości.
Daj Kościołowi swojemu wiernych pasterzy i nauczycieli, którzy w wierze i życiu składaliby przed światem świadectwo, żyli w posłuszeństwie Twoim przykazaniom i zawsze byli gotowi do poświęceń.
Błogosław młodzież naszą, przede wszystkim konfirmantów, którzy przygotowują
się do złożenia ślubowania wierności Tobie i Kościołowi Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Kielich mój przelewa się! Alleluja
Albo:

Ksiądz: Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do Niego należymy. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Alleluja!
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3. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM ‒
JUBILATE
Hasło tygodnia
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe. (2 Kor 5,17)

Introit nr 48
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie zie- * Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! Alleluja!
mie! Alleluja!
* Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże. Alleluja! * Przedziwnymi okazują się pośród synów
ludzkich! Alleluja!
* Panuje w mocy swej na wieki. Alleluja!
* Oczy Jego patrzą na narody. Alleluja!
II
* Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie zie- * Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! Allemie! Alleluja!
luja!
* Błogosławcie, narody, Boga naszego. Alle- * I ogłaszajcie głośno chwałę Jego! Alleluja!
luja!
* Zachował przy życiu duszę naszą. Alleluja! * A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.
Alleluja!
Kolekty
1. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Dzięki łaskawej woli Twojej zostaliśmy
przez Chrzest wszczepieni w Twojego Syna, źródło i dawcę życia wiecznego./ Spraw,
abyśmy jak latorośle w krzewie winnym, tak i my trwali w Jezusie Chrystusie i przynosili owoce godne naszej wiary./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze, źródło naszej radości i pokoju!/ Chwalimy Cię i wysławiamy dla zasługi
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego odrodziłeś oblicze świata./ Dopomóż
nam podźwignąć się z upadku grzechu i z radością głosić Twoją Ewangelię zbawienia
wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Twojego Syna, który żyje i króluje
na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze,/ Ty nam przez śmierć i zmartwychwstanie Syna swojego zwiastujesz Ewangelię pokoju./ Spraw łaskawie, aby i nasze serca zaznały pokoju,
którego świat nam dać nie może/ i abyśmy dzięki zwycięstwu Twojego Syna dostąpili
radości wiecznej,/ przez naszego Pana w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament. 1 Mż 1,1-4a[4b-25]26-28[29.30]31a[31b]; 2,1-4a
1.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 2.A ziemia była pustkowiem i chaosem;
ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 3.I rzekł
Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 4a.I widział Bóg, że światłość była
dobra. [Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. 5.I nazwał Bóg światłość dniem,
a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy. 6.Potem
rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!
7.Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem;
i tak się stało. 8.I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień
drugi. 9.Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się
ukaże suchy ląd! I tak się stało. 10.Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko
wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. 11.Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według
rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12.I wydała
ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe,
w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. 13.I nastał
wieczór, i nastał poranek ‒ dzień trzeci. 14.Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na
sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i
lat! 15.Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.
16.I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze
światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. 17.I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby
świeciły nad ziemią. 18.I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. 19.I nastał wieczór, i nastał poranek ‒ dzień czwarty.
20.Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata
nad ziemią pod sklepieniem niebios! 21.I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe,
ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo
skrzydlate według rodzajów jego; i widział Bóg, że to było dobre. 22.I błogosławił im Bóg
mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo
niech się rozmnaża na ziemi! 23.I nastał wieczór, i nastał poranek ‒ dzień piąty. 24.Potem
rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. 25.I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich; i
widział Bóg, że to było dobre]. 26.Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz,
podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad
bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 27.I stworzył Bóg
człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28.I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się,
i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad
ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! [29.Potem
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rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie
drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem!
30.Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom
na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało.] 31.I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. [I nastał wieczór, i
nastał poranek dzień – szósty].
1.Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. 2.I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła,
które uczynił. 3.I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął
od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. 4a.Takie były dzieje
nieba i ziemi podczas ich stworzenia.
Lekcja: Dz 17,22-34
22.A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. 23.Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to,
co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. 24.Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim,
Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych 25.ani też
nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim
życie i tchnienie, i wszystko. 26.Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby
mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu
i granice ich zamieszkania, 27.żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo
przecież nie jest On daleko od każdego z nas. 28.Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się,
i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
29.Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota
albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu, 30.Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31.gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża,
którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. 32.A
gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. 33.I tak Paweł wyszedł spośród nich. 34.Lecz niektórzy
mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i
niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.
Graduale
Chwalcie Boga w świątyni Jego, niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Alleluja!
(Ps. 150,1a.6)

Biblijny tekst kazania
J 15,1-8
1.Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. 2.Każdą
latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczy179
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szcza, aby wydawała obfitszy owoc. 3.Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam
głosiłem; 4.trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać
owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
5.Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie a Ja w nim,
ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. 6.Kto nie trwa we
mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie Zbierają i wrzucają
w ogień, gdzie spłoną. 7.Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą,
proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. 8.Przez to uwielbiony będzie Ojciec
mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze łaskawy, dzięki krzyżowej ofierze i zmartwychwstaniu Twojego Syna uznałeś nas za godnych imienia Twoich dzieci. Przez Chrzest i wiarę w Jezusa Chrystusa staliśmy się Twoimi dziećmi i wezwani zostaliśmy do naśladowania naszego Pana i do życia w
Jego bliskości i w światłości Ewangelii zbawienia. Ty sprawiasz w nas chęci i wykonanie,
przeto ożyw w nas ducha naszego, abyśmy wszczepieni w Chrystusa prowadzili nowe
życie i przynosili dobre owoce naszej wiary. Daj nam przez swojego Ducha poznać i zrozumieć, co znaczą słowa Zbawiciela naszego: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”.
Z pokorą stoimy przed Twoim obliczem i prosimy Cię serdecznie, zachowaj nas
pośród niebezpieczeństw świata w żywej społeczności z umiłowanym Twoim Synem,
a Duch Twój niechaj nas uczyni zdolnymi do wydawania owoców miłości, radości,
pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości.
Boże, miłością swoją ogarnij wszystkich ludzi żyjących na świecie i daj poznać każdemu Twoją ojcowską dobroć, aby wszystkie narody nawróciły się do Ciebie i z radością wielbiły święte Twoje Imię. Niechaj w Duchu Świętym rozweselą się serca nasze.
W radości jak i w doświadczeniu, w szczęściu i nieszczęściu. Niechaj nasze serca zawsze
wielbią Cię za wszystkie zbawcze Twoje czyny. Niechaj także w narodzie naszym
i w każdym domu zapanuje duch pokoju, wdzięczności i modlitwy uwielbienia Twojego serca ojcowskiego, którego obrazem jest Syn Twój umiłowany. Wysłuchaj nas przez
tegoż Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz:
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma i niech pała serce
nasze. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Gdy do nas mówisz. Alleluja!
Albo:

Ksiądz: Panie Jezu, spraw abyśmy Cię poznali. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Po łamaniu chleba! Alleluja!
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4. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM ‒
CANTATE
Hasło tygodnia
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. (Ps 98,1)
Kolekty
l. Panie Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Chwalimy Cię i wraz z całym stworzeniem wielbimy Twoje Imię, boś przez swojego Syna wezwał nas przed swoje oblicze./ Spraw łaskawie, abyśmy znaleźli odpoczynek w ramionach Twojego Syna i wraz
ze wszystkimi odkupionymi radowali się z darów zbawienia wiecznego./ Wysłuchaj
nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
2. Boże i Ojcze niebieski, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Prosimy Cię, ucz nas
przez Ducha Świętego poznawać w Twoich darach Twoją miłość/ dziękować Ci i chwalić Twoje Imię do końca dni naszego życia,/ przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
Pocieszycielu naszym.
3. Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Od wieków wielbią i chwalą Ciebie chóry aniołów i całe
stworzenie śpiewa Tobie na chwałę./ Prosimy Cię, ześlij nam Ducha Świętego, aby
nauczył nas wielbić Ciebie świadectwem życia i wiarą czynną w miłości./ Wysłuchaj
nas, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Introit nr 49
Ksiądz
I
* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja!
* Prawica i Jego święte ramię przyniosły Mu
zwycięstwo. Alleluja!
* Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie
ziemie. Alleluja!
II
* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja!
* Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie!
Alleluja!
* Niech szumi morze i to, co je napełnia.
Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Bo cuda uczynił! Alleluja!
* Pan objawił zbawienie swoje. Alleluja!
* Weselcie się, cieszcie się i grajcie! Alleluja!

* Bo cuda uczynił! Alleluja!
* Na trąbach i głośnych rogach, grajcie przed
Królem, Panem! Alleluja!
* Świat i jego mieszkańcy! Alleluja!

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Kol 3,12-17
12.Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 13.nosząc jedni drugich i prze-
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baczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus
odpuścił wam, tak i wy. 14.A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest
spójnią doskonałości. 15.A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. 16.Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie
jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu
w sercach waszych; 17.i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko
czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
Graduale
Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę jego
imienia, śpiewajcie mu pieśń pochwalną! Alleluja! (Ps 66,1.2)
Ewangelia: Łk 19,37-40
37.Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, 38.mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim; na niebie pokój i chwała na
wysokościach. 39.A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom
uczniów swoich. 40.I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć,
kamienie krzyczeć będą.

Biblijny tekst kazania
2 Krn 5,2-5[6-11]12-14
2.Zgromadził Salomon w Jeruzalemie starszych izraelskich i wszystkich naczelników
plemion, książąt rodów synów izraelskich, ażeby przenieść Skrzynię Przymierza Pańskiego z Miasta Dawida, to jest z Syjonu. 3.Zgromadzili się zatem u króla wszyscy mężowie izraelscy na święto, a było to w miesiącu siódmym. 4.A gdy zeszli się wszyscy
starsi izraelscy, Lewici wzięli Skrzynię 5.i zanieśli Skrzynię wraz z Namiotem Zgromadzenia, i wszystkie święte naczynia, jakie były w namiocie; zanieśli je kapłani i Lewici.
[6.Król Salomon zaś i całe zgromadzenie izraelskie, które się u niego zebrało przy
Skrzyni, składali na ofiary owce i bydło w takiej ilości, że nie da się liczby ich ustalić.
7.Potem kapłani umieścili Skrzynię Przymierza Pańskiego na miejscu jej w tylnej komnacie świątyni, w miejscu najświętszym pod skrzydłami cherubów. 8.Cheruby zaś rozpościerały swoje skrzydła nad miejscem Skrzyni, tak iż cheruby przykrywały Skrzynię
wraz z jej drążkami z góry. 9.A drążki te były tak długie, że końce drążków było widać
sprzed tylnej komnaty, z zewnątrz jednak były niewidoczne. Są tam do dziś dnia.
10.W Skrzyni zaś nie było nic jak tylko dwie tablice, które tam włożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po wyjściu z Egiptu. 11.Gdy
zaś kapłani wychodzili z przybytku świętego ‒ wszyscy bowiem kapłani, którzy się tam
znajdowali, poświęcili się, nie pilnując kolejności grup], 12.a wszyscy lewiccy chórzyści:
Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami i pobratymcami, odziani w bisior, stali
z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi stu dwudziestu
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kapłanów dmących w trąby, 13.i trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu – gdy więc wzbił się głos trąb
i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry
i że na wieki trwa łaska jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem,
14.tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę, z powodu tego obłoku,
gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże wieczności, zaprawdę święte jest Twoje Imię, godne czci i najwyższej chwały.
Dzieła Twoich rąk, niebiosa i ziemia, które stworzyłeś, wszystko co żyje, głosi wielkość
Twoją. Panie, czymże jesteśmy wobec Twojej potęgi i mocy! Znamy nasze słabości
i grzechy. Dziękujemy Ci, że zlitowałeś się nad nami i w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym naszym Panu, okazałeś swoje serce ojcowskie. I dlatego pragniemy głosić Ukrzyżowanego, składać świadectwo o Twojej dobroci i łasce i oczekiwać dnia, w którym przed Twoim obliczem w wieczności połączą się głosy nasze ze
śpiewem Twoich aniołów w psalmie uwielbienia.
Panie Boże, nikt nie może poznać Ciebie, jeśli Twój Syn przez Ducha Świętego nie
objawi nam Ciebie, Twojej miłości i łaski zbawienia. Dziękujemy Ci, że Chrystus jest
obrazem Twojej Istoty. Spraw przeto, abyśmy usłyszeli zaproszenie Twojego Syna:
„Pójdźcie do mnie wszyscy”. Niechaj światłość Jego oblicza oświeca nasze drogi. Pragniemy posłusznie kroczyć śladem Twojego Syna i wiernie wypełniać Jego wolę. W ten
sposób chcemy Ci oddawać cześć i wielbić Cię z pokorą aż do końca dni naszego życia,
w szczęściu i nieszczęściu, w radości i smutku.
Boże Ojcze, dziękujemy Ci za nasze chóry kościelne, twórców muzyki kościelnej,
organistów i dyrygentów. Napełń ich Duchem Świętym, aby służyli Tobie na chwałę,
a nam ku zbawieniu wiecznemu.
Błogosław nas i naszą Ojczyznę, Kościół i wszystkich nauczycieli Twojego Słowa.
Udziel pokoju i w Jezusie Chrystusie daj odpoczynek spracowanym, smutnym i chorym. Niechaj wszyscy wielbią Cię i chwalą w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie! Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus wstał z martwych. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: On wstał prawdziwie. Alleluja!
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5. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM –
ROGATE
Hasło tygodnia
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej
łaski. (Ps 66,20)

Introit nr 50
Ksiądz
I
* Proście, a weźmiecie! Alleluja!
* Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Alleluja!
* Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem. Alleluja!
II
* Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej. Alleluja!
* Wielkim Bogiem jest Pan. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Aby radość wasza była zupełna. Alleluja!
* Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia
naszego! Alleluja!
* Wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach.
Alleluja!
* I nie odmówił mi swej łaski! Alleluja!

* Królem wielkim nad wszystkich bogów.
Alleluja!
* Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! * Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!
Alleluja!
Alleluja!
Kolekty
l. Ojcze wieczności, Boże łaskawy i miłosierny!/ Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam
modlić się i wzywać Twoje Imię./ Spraw, abyśmy z ufnością zanosili modły nasze przed
Twoje oblicze i z nadzieją oczekiwali Twojego zmiłowania./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, jedynego Pośrednika między Tobą a nami, który z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków.
2. Panie Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz
modlitwy nasze i okazujesz nam swoje ojcowskie młosierdzie./ Prosimy Cię, naucz nas
przez Ducha Świętego prosić Ciebie w błaganiach naszych jedynie o to, co się Tobie
podoba i służy naszemu zbawieniu./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa
Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że obiecałeś nam dać
to, o co Cię prosić będziemy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa./ Naucz nas
z serdeczną ufnością modlić się do Ciebie, Twoją wolę poznawać i nieustannie Cię
wielbić ze wszystkimi zbawionymi./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Mż 32,7-14
7.Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 8.Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili
sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi,
Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 9.Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza:
Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. 10.Teraz zostaw mnie, żeby
zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. 11.Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój
przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką
potężną? 12.Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził
ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu.
13.Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie
samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę
ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki, 14.i użalił
się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud.
Lekcja: 1 Tm 2,1-6a
1.Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, 2.za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche
i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. 3.Jest to rzecz dobra i miła
przed Bogiem, Zbawicielem naszym, 4.który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli
do poznania prawdy. 5.Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 6a.który siebie samego złożył jako okup za wszystkich.
Graduale
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej
łaski. Alleluja! (Ps 66,20)

Biblijny tekst kazania
Mt 6,5-15
5.A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulicy pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali
zapłatę swoją. 6.Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi
za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi
w ukryciu, odpłaci tobie. 7.A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem
oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani: 8.Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.
9. A wy tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
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Święć się imię twoje,
10. Przyjdź Królestwo twoje,
Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
11. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
12. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
13. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
14.Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
15.A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.
Modlitwa powszechna Kościoła
Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Stoimy przed obliczem Twoim
i pokornie dziękujemy Ci za Twojego Syna, który nauczył nas modlić się do Ciebie
z ufnością, jak dzieci z ufnością rozmawiają ze swoim ojcem. Prosimy Cię, naucz nas modlić się za wszystkich ludzi, przyjaciół i nieprzyjaciół. Naucz nas spowiadać się z grzechów
naszych i dziękować Tobie za wszystko, co z Twojej ręki otrzymujemy, za radość i smutek,
szczęście i doświadczenie. Błogosław Kościół Chrystusowy na całej ziemi, wszystkich jego
pasterzy i nauczycieli. Sprowadź do jednej owczarni Pasterza naszych dusz, wszystkie Twoje dzieci, abyśmy zgodnie z wolą Twojego Syna byli jedno we wierze i miłości.
Błogosław biskupów, ich posługiwanie Słowa i świadectwo życia. Obdarz pokojem
naszą Ojczyznę i spraw abyśmy w duchu braterstwa budowali nasz wspólny dom
i troszczyli się o dobro całego narodu. Błogosław miasta i wioski, nasze domy i rodziny.
Każdemu daj pracę, aby jadł własny chleb powszedni i wielbił Twoje Imię.
Panie Boże, często nie wiemy jak i o co Cię prosić powinniśmy. Uczyń z serc naszych mieszkanie Ducha Świętego, aby nas oświecał światłem prawdy i przyczyniał się
za nami westchnieniami niewysłowionymi.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Nie zatwardzajcie serca waszego. Alleluja!
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ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Hasło dnia
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
(J 12,32)

Introit nr 51
Ksiądz
* Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc
w niebo? Alleluja!
* Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!
Alleluja!
* Bóg jest Królem nad narodami. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Jezus, który do nieba od was został wzięty
w górę, przyjdzie znowu. Alleluja!
* Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Alleluja!
* Bóg siedzi na swym tronie świętym. Alleluja!

Kolekty
l. Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi!/ Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś swojego
Syna i obdarowałeś Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię./ Dopomóż nam łaskawie, abyśmy całym sercem służyli Jemu i chwalili Go przez wszystkie dni naszego
życia./ Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże, który od wieków królujesz nad całym stworzeniem,/ spraw,
abyśmy uwielbiali Twojego Syna, obdarowanego przez Ciebie chwałą jaką miał u Ciebie zanim wszystko powołałeś do istnienia./ Dopomóż nam być posłusznymi Jego woli,
żyć dla Niego i z nadzieją oczekiwać na objawienie chwały Twoich dzieci./ Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś swojego Syna na
prawicę swoją i z Nim władasz nad całym światem./ Dopomóż nam szukać tego, co
jest w górze i podążać do niebieskiej ojczyzny za Zbawicielem naszym,/ który z Tobą
żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Krl 8,22-24.26-28
22.Potem Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, wyciągnął swoje dłonie ku niebu 23.i rzekł: Panie, Boże Izraelski! Nie ma ani na
niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z tobą, 24.który
dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego co, mu obiecałeś; swoimi
ustami obiecałeś, a w swojej mocy spełniłeś, jak to jest dzisiaj. 26.Teraz więc, Boże Izraela, potwierdź, proszę, swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawida, mojego ojca. 27.Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebio-

187

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

sa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? 28.Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania
i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie.
Lekcja: Dz 1,3-11
3.Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się
im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 4.A spożywając z nimi posiłek,
nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której
słyszeliście ode mnie; 5.Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie
ochrzczeni Duchem Świętym. 6.Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy
w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? 7.Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać
czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, 8.ale weźmiecie moc Ducha
Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,
i w Samarii, i aż po krańce ziemi. 9.I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony
w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. 10.I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał
ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich 11.i rzekli: Mężowie
galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty
w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.
Graduale
Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! Alleluja! (Ps 110,1)
albo:

Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Alleluja!
(Ps 118,16)

Biblijny tekst kazania
J 17,20-26
20.A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.
21.Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno
byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22.A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś,
aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 23.Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali
w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. 24.Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby
oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
25.Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty
mnie posłałeś; 26.i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.
Modlitwa powszechna Kościoła
Wywyższony i uwielbiony Panie, Zbawicielu nasz, Jezu Chryste! Dziękujemy Ci, że
poddany woli Ojca szedłeś drogą cierpienia i poniżenia, aby nam otworzyć bramy
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zbawienia wiecznego. Twoja męka i śmierć krzyżowa jest dla nas źródłem pociechy
i nadziei na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Nie pozostałeś bowiem w objęciach śmierci, lecz zmartwychwstałeś i przez swoje wniebowstąpienie obdarowany
zostałeś chwałą, którą miałeś u swojego Ojca, zanim przyjąłeś nasze ludzkie ciało.
Tobie poddane zostały wszystkie moce, zwierzchności, panowania i trony. Jedynie
Tobie należy się cześć i chwała, którą oddajemy Tobie w pokorze i z wiarą. Uwielbiamy
Twoje Imię, z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy Tobie pieśń chwały.
Chryste, Zbawicielu nasz wywyższony, poszedłeś do Ojca, aby nam przygotować
miejsce. Twoją jest wolą, aby gdzie Ty jesteś i my byliśmy z Tobą i z Tobą na wieki żyli
w szczęśliwości, radości i pokoju. Zawładnij przeto życiem i sercami naszymi. Napełnij
nas duchem mocy i męstwa, abyśmy zawsze byli gotowi składać świadectwo o Tobie
i z radością powitali przyjście Twojego Królestwa. Broń i chroń swój Kościół, wszystkich jego członków. Napełnij sługi Kościoła mocą z góry, by Twoje Słowo zwiastowali z
radością i pełnili swoją służbę z radością, ochotą i pokorą. Połącz nas wszystkich duchem braterstwa i miłości wzajemnej.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, który przez wiele cierpień wszedłeś do chwały
swojej, zmiłuj się nad nami, bądź nam pomocą, gdy nas spotka krzyż i cierpienie. Wysłuchaj westchnień chorych i umierających. Błogosław nas i pozostań z nami po
wszystkie dni aż do skończenia świata a w Twoim Królestwie zgromadź nas przed obliczem swoim, abyśmy Cię w jedności chwalili i wielbili na wieki wieków. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Ku chwale Boga Ojca. Alleluja!
Albo

Ksiądz: Chrystus jest z nami po wszystkie dni. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Aż do skończenia świata. Alleluja
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6. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM –
EXAUDI
Hasło tygodnia
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
(J 12,32)

Introit nr 52
Ksiądz
I
* Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam.
Alleluja!
* Pan światłością moją i zbawieniem moim.
Alleluja!
* Pan ochroną życia mego. Alleluja!
II
* Z natchnienia Twego mówi serce moje:
„Szukajcie oblicza mego!” Alleluja!
* Nie ukrywaj oblicza swego przede mną!
Alleluja!
* Ty jesteś pomocą moją: nie odrzucaj mnie.
Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
Alleluja!
* Kogóż bać się będę? Alleluja!
* Kogóż mam się lękać? Alleluja!
* Przeto oblicza Twego szukam, Panie! Alleluja!
* Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Alleluja!
* I nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego! Alleluja!

Kolekty
l. Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi!/ Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś swojego
Syna i obdarowałeś Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię./ Dopomóż nam łaskawie, abyśmy całym sercem służyli Jemu i chwalili Go przez wszystkie dni naszego
życia./ Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże, który od wieków królujesz nad całym stworzeniem,/ spraw,
abyśmy uwielbiali Twojego Syna, obdarowanego przez Ciebie chwałą jaką miał u Ciebie zanim wszystko powołałeś do istnienia./ Dopomóż nam być posłusznymi Jego woli,
żyć dla Niego i z nadzieją oczekiwać na objawienie chwały Twoich dzieci./ Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś swojego Syna na
prawicę swoją i z Nim władasz nad całym światem./ Dopomóż nam szukać tego, co
jest w górze i podążać do niebieskiej ojczyzny za Zbawicielem naszym,/ który z Tobą
żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Ef 3,14-21
14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15. od którego wszelkie ojcostwo na
niebie i na ziemi bierze swoje imię, 16.by sprawił według bogactwa chwały swojej,
żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, 17.żeby
Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani
w miłości, 18.zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość,
i wysokość, i głębokość, 19.i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20.Temu zaś, który
według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co
prosimy albo o czym myślimy, 21.temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Graduale
Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym. Alleluja!
(Ps 47,9)

Ewangelia: J 16,5-15
5.A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd
idziesz? 6.Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. 7.Lecz ja wam
mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do
was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. 8.A On, gdy przyjdzie, przekona
świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; 9.o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;
10.o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; [11] o sądzie zaś,
gdyż książę tego świata został osądzony. 12.Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia,
ale teraz znieść nie możecie; 13.lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was
we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. 14.On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie
i wam oznajmi. 15.Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego
weźmie i wam oznajmi.

Biblijny tekst kazania
Jr 31,31-34
31. Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskimi i z domem judzkim nowe
przymierze. 32. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali,
chociaż ja byłem ich Panem – mówi Pan – 33.lecz takie przymierze zawrę z domem
izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na
ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34.I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od
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najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę,
a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, Ojcze wszechmogący, dziękujemy Ci, że nam przez Jezusa Chrystusa
przyobiecałeś dać Ducha Świętego. Prosimy Cię, roznieć w nas gorące pragnienie daru
Twojego Ducha i spraw, abyśmy przez czuwanie i modlitwę przygotowali się na Jego
przyjście. Oczyść nas przez krew Jezusa Chrystusa i wypleń z naszych serc grzeszne
chęci i pożądliwości. Oświeć nas światłem Ewangelii, abyśmy coraz lepiej poznawali
Twoją wolę, żyli według Twojego Słowa i wydawali dobre owoce godne naszej wiary.
Zgromadź w Kościele Twojego Syna wszystkich, którzy tęsknią za pokojem i społecznością z Tobą. Niechaj wszystkie Twoje dzieci odkupione krwią Jezusa Chrystusa
chwalą Cię modlitwą i pracą. Błogosław lud swój i jego biskupów.
Niechaj Twój Duch czuwa nad naszym narodem i nad wszystkimi, w rękach których
znajduje się los naszej Ojczyzny. Błogosław wychowanie młodzieży w domu, szkole
i Kościele, aby rosła na Twoją chwałę i ku pożytkowi naszego Kościoła i narodu. Udziel
nam mocy, abyśmy uczciwie wypełniali wszystkie nasze obowiązki względem ziemskiej Ojczyzny, ale też nigdy nie zapomnieli o naszej niebieskiej ojczyźnie, do której
Twój Syn poszedł nam przygotować miejsce. Ześlij swoją pomoc i pocieszenie wszystkim smutnym, chorym i umierającym.
Zbaw lud swój, Panie nasz, błogosław umiłowanemu dziedzictwu swemu. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Ku chwale Boga Ojca. Alleluja!
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1. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Hasło tygodnia
Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie –
mówi Pan Zastępów. (Za 4,6)

Introit nr 1 i 53
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Wspomożenie nasze niech będzie w imie- * Który stworzył niebo i ziemię.
niu Pańskim.
* Panie, racz otworzyć wargi nasze!
* A usta nasze opowiadać będą chwalę
Twoją.
* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła- * O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz
czajże.
się!
* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świę- * Jak było od początku, teraz i zawsze, aż na
temu.
wieki wieków. Amen. Alleluja! Alleluja!
II
* Miłość Boża rozlana jest w sercach na- * Który nam jest dany. Alleluja!
szych przez Ducha Świętego. Alleluja!
* Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja!
* Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja!
* Błogosławimy wam z domu Pańskiego. * Błogosławiony, który przychodzi w imię
Alleluja!
Pana! Alleluja!
Kolekty
1. Wszechmogący Boże i łaskawy Ojcze nasz niebieski! / Wysławiamy Cię, bo zesłałeś
nam swojego Ducha, który przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie./ Spraw
łaskawie, abyśmy prowadzeni przez Twojego Ducha nigdy nie upadli we wierze, święte
i nienaganne życie prowadzili i chwalili Twoje Imię./ Wysłuchaj nas przez swojego Syna,
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Święty Boże, dziękujemy Ci, że przez swojego Syna powołałeś swój Kościół na ziemi./ Twoją jest wolą, abyśmy przez Chrzest i wiarę włączeni w Ciało Chrystusa, prowadzili święte i nienaganne życie,/ służyli Ci z całego serca i głosili z pomocą Ducha
Świętego Ewangelię zbawienia na całej ziemi./ Twoja jest moc i chwała na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Chwalimy i wielbimy Cię, że wypełniłeś serca nasze
mocą Ducha Świętego i zgromadziłeś swój lud w Kościele Jezusa Chrystusa/. Prosimy
cię, wysłuchaj prośby naszej o Ducha Prawdy, aby przez Niego cały Kościół został odrodzony w wierze i miłości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament 1 Mż 11,1-9
1.Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. 2.Podczas swojej wędrówki ze
wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. 3.I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. 4.Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się
po całej ziemi! 5.Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. 6. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich
dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
7.Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
8.I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. 9.Dlatego
nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po
całej powierzchni ziemi.
Ewangelia: J 14,15-19[20-23a]23b-27
15.Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 16.Ja prosić będę Ojca
i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – 17.Ducha prawdy, którego
świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród
was i w was będzie. 18.Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 19.Jeszcze tylko
krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję
i wy żyć będziecie. [20.Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie,
a Ja w was. 21.Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie
miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego
siebie. 22.Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić,
a nie światu? 23a.Odpowiedział Jezus i rzekł mu:] 23b.Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. 24.Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo,
które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. 25.To wam powiedziałem z wami przebywając. 26.Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 27.Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Biblijny tekst kazania
Dz 2,1-21
1.A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2.I powstał
nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3.I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
4.I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im
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Duch poddawał. 5.A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich
ludów, jakie są pod niebem; 6.gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył
się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. 7.I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż
oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8.Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? 9.Partowie i Medowie, i Elamici,
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10.Frygii i Pamfilii, Egiptu i części
Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11.zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże.
12.Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to
może znaczyć? 13.Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. 14.Na to powstał Piotr
wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch
słowom moim. 15.Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia
godzina dnia 16.ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:
17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan,
Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało
I prorokować będą synowie wasi i córki wasze,
I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
A starcy wasi śnić będą sny;
18. Nawet i na sługi moje i służebnice moje
Wyleję w owych dniach Ducha mego
I prorokować będą.
19. I uczynię cuda w górze na niebie,
I znaki na dole na ziemi,
Krew i ogień, i kłęby dymu.
20. Słońce przemieni się w ciemność,
A księżyc w krew,
Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Modlitwa powszechna Kościoła
Wszechmogący Boże, napełnieni Twoim Duchem, ośmielamy się wołać do Ciebie i za
przykładem Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa nazywać Cię Ojcem. Ojcze nasz niebieski,
dziękujemy Ci, za Twoją obietnicę wylania Ducha Świętego na wszelkie ciało i za jej wypełnienie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Twoja wierność jest wielka i niepojęta. Uwielbiamy i chwalimy przeto święte Twoje Imię i przez całe nasze życie pragniemy Ci służyć z radością
i z ochotnego serca. Każdy dzień naszego życia niechaj będzie świadectwem prawdziwie
chrześcijańskiej pobożności. Spraw łaskawie, abyśmy prowadzeni przez Ducha Świętego
wytrwali w wierze aż do końca dni życia naszego i wydawali godne owoce wiary naszej w
Jezusa Chrystusa. Niechaj Duch Prawdy wprowadzi nas we wszelką prawdę i wyzwoli od
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złego, oświeci nasze serca i napełni duchem usłużnej miłości, abyśmy budowali się w dom
duchowy, żywy Kościół, świadka obecności Twojej w świecie.
Dziękujemy Ci łaskawy i miłosierny Ojcze, że przez Ducha Świętego powołałeś na
ziemi Kościół swojego Syna i nieustannie obdarzasz go miłością, mocą wiary i poznania
prawdy, błogosławisz i ochraniasz go, prowadzisz nas w nim przez swoje Słowo i Sakramenty święte. Buduj wśród nas swój Kościół, jedyny, święty i prowadź go przez Ducha
Świętego do jedności we wierze i miłości. Prosimy Cię, daj Kościołowi wiernych szafarzy
Twoich tajemnic, aby Twój lud wzrastał w wierze i prowadzony był drogą wiodącą do
niebieskiej ojczyzny. Niechaj Twój Kościół będzie miastem na górze leżącym i solą ziemi!
Niechaj nie zachwieje się w wierze i bramy piekielne nie przemogą go. Boże miłosierny,
wlej w serca wszystkich ludzi ducha pokoju i pojednania. Niechaj narody dążą do zgody,
sprawiedliwości i równości między wszystkimi ludźmi. Prosimy Cię o pomyślność dla naszej Ojczyzny, naszych miast i wiosek. Błogosław nasze domy i rodziny, wychowanie dzieci
i młodzieży. Niechaj wszystko dzieje się na chwałę Twojego! Imienia
Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa! Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Na sługi i służebnice wyleję mojego Ducha. Alleluja!
Albo:

Ksiądz: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I głosili wielkie dzieła Boże. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie –
mówi Pan Zastępów. (Za 4,6)

Introit nr 54
Ksiądz
* Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię.
Alleluja!
* Panie, racz zbawić! Alleluja!
* Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Alleluja!
* Panie, racz poszczęścić! Alleluja!
* Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci
będę. Alleluja!

Kolekty
l. Wszechmogący, święty i sprawiedliwy Panie Boże!/ Dziękujemy Ci, że przez Ducha
Świętego powołujesz, zgromadzasz, oświecasz i utrzymujesz nas w prawdziwej wierze
w Jezusa Chrystusa./ Spraw łaskawie, abyśmy w tej wierze wytrwali i jako Twój lud
w miłości i w dobrych uczynkach wzrastali ku doskonałości życia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Boże i Ojcze nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego prowadzisz
nas do Twojego Królestwa./ Prosimy Cię, chroń nas przed błędną wiarą i fałszywą pobożnością, abyśmy dobry bój wiary staczali i otrzymali z Twojej ręki koronę żywota
wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby Twój Duch prowadził nas według Twojej woli i rządził naszymi sercami./ Uzbrój nas Jego darami w walce z błędnymi naukami i dopomóż nam codziennie wzrastać w miłości braterskiej./
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 4 Mż 11,11.12.14-17.24.25[26-30]
11.I rzekł Mojżesz do Pana: Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego
nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? 12.Czy
ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś go na łonie swoim,
jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? 14.Ja sam nie
mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. 15.A jeśli tak postępujesz ze
mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. 16.I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywidź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą; 17.Ja zaś
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zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę
w nich, i nieść będą z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. 24.Mojżesz
wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził siedemdziesięciu mężów
ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. 25. I zstąpił Pan w obłoku, i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na siedemdziesięciu
starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie
zdarzyło.
Lekcja: 1 Kor 12,4-11
4.A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 5.I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
6.I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. 7.A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 8.Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę
wiedzy, 9.inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
10.Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. 11.Wszystko
to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.
Graduale
Chwalcie Pana dla potężnych dzieł Jego, chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego! Alleluja! (Ps 150,2)
Albo:

Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi! Alleluja! (Ps 104,31)

Biblijny tekst kazania
J 20,19-23
19.A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam,
gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku
i rzekł do nich: Pokój wam! 20.A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się
tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. 21.I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec
mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 22.A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego. 23.Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
Modlitwa powszechna Kościoła
Duchu Święty, Pocieszycielu i Orędowniku, który posłany zostałeś przez Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że nas przez Ewangelię powołałeś i zgromadziłeś
w Kościele Syna Bożego. Ty nas utrzymujesz we wierze i prowadzisz drogą uświęcenia
do Królestwa Bożego. Przez Ciebie oddajemy cześć i chwałę Ojcu wieczności, Panu
i Stworzycielowi wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne.
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Ty, który orędujesz za nami u Ojca naszego w niebie, wspierasz modlitwy nasze
westchnieniami niewysłowionymi, natchnij nas duchem modlitwy i mocy, abyśmy mogli ostać się przed obliczem Bożym i dostąpić łaski wysłuchania.
Prosimy Cię, obdarz nas mądrością i poznaniem prawdy, rozbudź w nas wiarę
i posłuszeństwo woli Ojca naszego, oświeć całe chrześcijaństwo na ziemi i zjednocz
wszystkich wokół krzyża Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Bądź pomocą w wychowaniu dzieci i młodzieży. Kieruj sercami rodziców i wychowawców. Prowadź wszystkich, którzy rządzą i kierują narodami, aby wszędzie panowała
miłość i sprawiedliwość. Połącz wszystkich ludzi w Królestwie Niebieskim, abyśmy w Nim
Ojca, Chrystusa Pana i Ciebie chwalili i wielbili na wieki wieków. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Ojcze! Chcę, aby wszyscy byli jedno, jak my jedno jesteśmy! Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Aby i oni w nas jedno byli. Alleluja!
Albo

Ksiądz: Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi. (2 Kor 13,12)

Introit nr 55
Ksiądz
* Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu. Alleluja!
* Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu!
Alleluja!
* Królestwo Twoje jest Królestwem wiecznym. Alleluja!
II
* Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały.
Alleluja!
* Głosić będę wspaniałą chwałę majestaty
Twojego. Alleluja!
* Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje.
Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Alleluja!
* I błogosławić Imieniu Twemu na wieki!
Alleluja!
* A panowanie Twoje trwa przez wszystkie
pokolenia. Alleluja!
* A wielkość Jego jest niezgłębiona. Alleluja!
* I cudowne sprawy Twoje. Alleluja!
* Opowiada o potędze twojej. Alleluja!

Kolekty
l. Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty, Stworzycielu, Zbawicielu i Pocieszycielu!/ Uwielbiamy Cię, że nam przez Słowo swoje objawiłeś tajemnicę swojej odwiecznej chwały i łaski./ Prosimy Cię, zachowaj nas w społeczności swojej, abyśmy
Ciebie oglądać mogli twarzą w twarz w Królestwie Twoim i chwalić imię Twoje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i dawco Ducha Prawdy./ Wielbimy niezgłębioną tajemnicę łaski i miłości Twojej objawionej w Jezusie Chrystusie, Panu naszym../ Spraw przez Ducha Świętego, abyśmy oświeceni światłem
prawdy byli głosicielami Ewangelii zbawienia./ Wysłuchaj nas przez Chrystusa Jezusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty!/ Chwalimy i wielbimy Cię, boś nam
w Słowie swoim objawił niezgłębioną tajemnicę swojej odwiecznej chwały i łaski./
Prosimy Cię, umocnij nas we wierze i zachowaj w społeczności z Tobą, byśmy Ciebie
mogli oglądać twarzą w twarz we wieczności./ Wysłuchaj nas, który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
4. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który jesteś w trzech osobach równej mocy
i chwały./ Wysławiamy, wielbimy i czcimy Cię jako jedynego i odwiecznego Boga./
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Prosimy Cię, racz utrzymywać nas w tej wierze przeciwko wszystkiemu, co mogłoby ją
osłabić i zniszczyć,/ który żyjesz i królujesz od wieków na wieki.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Rz 11,[32]33-36
[32.Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować]. 33.O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! 34.Bo któż poznał myśl Pana? Albo
któż był doradcą jego? 35.Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę?
36.Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała
na wieki. Amen.
Graduale
Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, chwalcie go za niezmierzoną wielkość
jego! Alleluja! (Ps 150,2)
Ewangelia: J 3,1-8[9-13]
1.A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2.Ten przyszedł
do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel;
nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie
był. 3.Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto
nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4.Rzekł mu Nikodem: Jakże
się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki
swojej i urodzić się? 5.Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6.Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7.Nie dziw się, że ci
powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8.Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego
słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził
z Ducha. [9.Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? 10.Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? 11.Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12.Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?
13.A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 14.i jak
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, 15.aby
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny].

Biblijny tekst kazania
4 Mż 6,22-27
22.I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 23.Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak
będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich:
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24.Niech

ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;
25.niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie;
26.niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
27.Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.
Modlitwa powszechna Kościoła
Zaprawdę święty jesteś Panie Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Twojej.
Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi! Chwalimy i wielbimy Cię, wiekuisty Ojcze, przychodzimy do Ciebie w pokorze i prosimy, abyś był nam miłościw, odpuścił nam grzechy
nasze i rozjaśnił oblicze swoje nad nami. Spraw łaskawie, abyśmy przez Syna Twojego
prawdziwie stali się dziećmi Twoimi i posłuszni Ci byli przez wszystkie dni życia naszego.
Synu Boży, Zbawicielu świata! Dziękujemy Ci za Twoją miłość, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, przez które wybawiłeś nas z niewoli grzechu i śmierci. Zachowaj nas
przy Słowie swoim i pomagaj przez Ducha Świętego do godnego spożywania ciała
i krwi Twojej. Odnawiaj nas codziennie na swój obraz i podobieństwo.
Duchu Święty, Pocieszycielu, który wprowadzasz we wszelką prawdę, oświeć nas
i poświęć nasze serca. Ustrzeż od błędów i fałszywej nauki. Daj nam wytrwać w wierze, pocieszaj nas w chwilach doświadczenia i dopomóż przezwyciężyć nasze słabości
i ułomności.
Trójjedyny Boże, w imię Twoje jesteśmy ochrzczeni. Spraw, abyśmy pozostali własnością Twoją na wieki. Okaż łaskę swoją wszystkim ludziom. Zachowaj na całym
świecie pokój. Ochraniaj łaskawie naród nasz i jego zwierzchność. Bądź mocą naszą
w słabości, pociechą w smutku, pokojem w trwodze, ratunkiem w śmierci. Zgromadź
nas w jedno w odwiecznej ojczyźnie chwały Twojej, gdzie wraz z wszystkimi aniołami
i wybranymi Twoimi będziemy Cię chwalić i wielbić na wieki. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc naszych. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Który woła: „Abba”, Ojcze! Alleluja!
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Hasło tygodnia
Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. (Łk 10,16)

Introit nr 56
Ksiądz
I
* Będę błogosławił Pana w każdym czasie,
* Dusza moja będzie się chlubić Panem!
* Wysławiajcie ze mną Pana!
II
* Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry;
* Bójcie się Pana, święci Jego!
* Szukałem Pana i mi odpowiedział,

Zgromadzenie liturgiczne
* Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach
moich!
* Niechaj słuchają pokorni i weselą się!
* Wywyższajmy wspólnie Imię Jego!
* Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka
schronienia!
* Bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją.
* I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

Kolekty
1. Boże i Ojcze niebieski!/ Dziękujemy Ci za obietnice zbawienia i wiecznego pokoju./
Prosimy Cię, pociesz nasze serca zwycięstwem Twojego Syna, który rozbił bramy otchłani i pokonał moce śmierci,/ a który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.
2. Boże i Ojcze, który jesteś miłością,/ dziękujemy Ci, że Ty nas umiłowałeś w Jezusie
Chrystusie i wezwałeś przez Niego do miłości naszych bliźnich./ Prosimy Cię, napełnij
miłością nasze serca i spraw, abyśmy w niej wytrwali i służyli sobie wzajemnie./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski,/ Dziękujemy Ci z całego serca, że pozwalasz nam zwiastować Twoje święte Słowo./ Prosimy Cię dla miłosierdzia Twojego, racz nam udzielić
Ducha Świętego i spraw abyśmy byli nie tylko słuchaczami Ewangelii, lecz nią wzmacniali nasze serca i według niej postępowali./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczna
Stary Testament: Jr 23,16-29
16.Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni
was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana!
17.Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do
tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was
nic złego. 18.Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto
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przyjął jego słowo, by móc zwiastować? 19.Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan
unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. 20.Nie uśmierzy się żar gniewu
Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to
zrozumiecie. 21.Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich,
a oni jednak prorokują. 22.Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. 23.Czy
jestem Bogiem tylko z bliska ‒ mówi Pan ‒ a nie także Bogiem z daleka? 24.Czy zdoła
się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? ‒ mówi Pan. 25.Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. 26.Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, 27.którzy zmierzają do tego, by zatrzeć
w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają,
tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? 28.Prorok, który ma sen,
niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? ‒ mówi Pan. 29.Czy moje słowo nie jest jak ogień ‒ mówi
Pan ‒ i jak młot, który kruszy skałę?
Ewangelia: Łk 16,19-31
19.A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. 20.Był też pewien żebrak, imieniem
Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, 21.i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu
bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. 22.I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. 23.A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka
Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24.Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj
się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi
język, bo męki cierpię w tym płomieniu. 25.Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro
swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 26.I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się
wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do
nas nie mogli się przeprawić. 27.I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu
ojca mego. 28.Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby
i oni nie przyszli na to miejsce męki. 29.Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków,
niechże ich słuchają. 30.A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. 31.I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to
choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.
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Biblijny tekst kazania
Dz 4,32-37
32.A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33.Apostołowie zaś składali
z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. 34.Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek,
ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży 35.i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było
potrzeba. 36.I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, 37.sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze
i złożył u stóp apostołów.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze, który powołujesz do życia i wtrącasz do otchłani, zmiłuj się nad nami!
Racz wysłuchać naszego dziękczynienia i pokornego błagania o łaskę i miłosierdzie,
okazane nam w Jezusie Chrystusie, który wiernie wypełniając zbawczą wolę Twoją,
pokonał moce i złamał potęgę śmierci.
Wyrażamy nadzieję, że w nieskończonej miłości Twojej, okażesz litość i zmiłowanie
całemu stworzeniu, abyś stał się wszystkim we wszystkim. Spraw łaskawie, aby Twoja
miłość była źródłem wszelkiej miłości. Niechaj miłością zapłoną serca nasze do Ciebie
i z miłością nieobłudną niechaj wyciągną się nasze ręce we wzajemnym geście pojednania i przebłagania.
W służbie i poświęceniu pragniemy naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Spraw, aby także nasza miłość była bezinteresowna i ofiarna. Przebacz nam nasze
zaniedbania i grzechy, gnuśność i lenistwo. Racz nam dać ducha służby i poświęcenia.
Niechaj na całym świecie zapanuje nieobłudna miłość. Niechaj człowiek człowiekowi zapomni jego przewinienia i poda dłoń do zgody, aby wszędzie zatriumfował
pokój, szczęście zamieszkało w naszych domach i radością napełniło się każde serce.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Pan wyzwala duszę sług swoich. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. Alleluja!
Albo:

Ksiądz: Panie, Ty jesteś nam bliski. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam
dam ukojenie. (Mt 11,28)

Introit nr 57
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Błogosławieni, którzy są zaproszeni na * Bo u Ciebie jest źródło życia.
weselną ucztę Baranka.
* Panie! Łaska Twoja do niebios sięga.
* Wierność Twoja aż do obłoków.
* Sprawiedliwość Twoja – jak góry Boże,
* Prawo Twoje ‒ jak głębina niezmierna!
II
* Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże!
* Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł
Twoich.
* Bo u ciebie jest źródło życia,
* W światłości Twojej oglądamy światłość.
* Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, * Ponieważ w Tobie mamy nadzieję!
Kolekty
1. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Wysławiamy Cię, że
wezwałeś nas do życia w społeczności z Tobą./ Spraw, abyśmy wytrwali aż do końca
dni naszego życia w posłuszeństwie Twojej woli i w świętości naszego powołania./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś swojego Syna, abyśmy mieli dostęp do
Ciebie w Duchu Świętym./ W Chrystusie staliśmy się współuczestnikami świętych
i Twoimi domownikami./ Udziel nam siły i wewnętrznej mocy, abyśmy nieustannie
budowali się na Twoje mieszkanie w Duchu Świętym,/ w którym racz nas wysłuchać
przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa.
3. Wszechmogący Panie, miłosierny Boże!/ Prosimy Cię, rozbudź w sercach naszych
prawdziwą wiarę i pomnażaj ją w nas codziennie przez swoje Słowo./ Udziel nam także nadziei i miłości, abyśmy bliźnim służyli na chwałę Twojego Imienia./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 55,1-5
1.Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino
i mleko! 2.Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko
zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre
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rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! 3.Nakłońcie swojego ucha
i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne
przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi! 4.Jak jego
ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, 5.Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił.
Lekcja: Ef 2,[11-16]17-22
[11.Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na
ciele, 12.byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy
przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 13.Ale
teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez
krew Chrystusową. 14.Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga
jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, 15.On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie
samym z dwóch jednego nowego człowieka 16.i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń]; 17.i przyszedłszy, zwiastował
pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18.Albowiem przez niego
mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19.Tak więc już nie jesteście
obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20.zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest
sam Chrystus Jezus, 21.na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek
święty w Panu, 22.na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
Graduale
Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim. Alleluja! (Ps 18,2b.3a)

Biblijny tekst kazania
Mt 11,25-30
25.W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26.Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. 27.Wszystko zostało mi przekazane przez
Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn
zechce objawić. 28.Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie. 29.Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30.Albowiem
jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

279

2. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Modlitwa powszechna Kościoła
Ojcze, Panie Boże łaski i nieskończonej mocy i chwały, którą okazałeś nam w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. Tobie oddajemy cześć i uwielbiamy Twoje Imię za Twoje
ojcowskie serce, za to, że nie bierzesz pod uwagę naszych grzechów, a jedynie doskonałe posłuszeństwo Twojego Syna. Wezwałeś nas do życia w Twoim Królestwie, abyśmy już więcej nie byli przechodniami, ale żyli w społeczności z Tobą i wraz ze wszystkimi powołanymi i świętymi budowali się na fundamencie apostołów, proroków,
ewangelistów i nauczycieli w Kościół święty oraz wzrastali w Ciało Jezusa Chrystusa.
Udziel nam Ducha Świętego, abyśmy w Nim i z Jego pomocą pogłębiali naszą wiarę, umacniali się w nadziei życia wiecznego i służyli sobie w miłości. Ustrzeż nas od
obojętności i gnuśności. Rozbudź w nas ducha posłuszeństwa i wdzięczności, abyśmy
pokornie odpowiadali każdego dnia na Twoje wezwanie do korzystania z darów zbawienia wiecznego. Niechaj sprawy tego świata nie przysłaniają nam celu naszego życia. Ucz nas szukać Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości.
Błogosław Kościół swój na całej ziemi. Daj wszystkim ludziom poznanie, że jedynym
kamieniem węgielnym i głową Kościoła jest Chrystus, Zbawiciel i Pośrednik nasz jedyny. Prowadź nas przez swoje Słowo i ukształtuj z nas sobie mieszkanie. Błogosław naszą parafię, domy i rodziny nasze, życie, pracę i naukę, abyśmy jako sól tej ziemi żyli na
chwałę świętego Twojego Imienia.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Albowiem oni będą nasyceni. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
(Łk 19,10)

Introity nr 58
Ksiądz
I
* Błogosław, duszo moja, Panu

Zgromadzenie liturgiczne
* I wszystko, co we mnie, Imieniu Jego świętemu!
* Leczy wszystkie choroby twoje.
* Jak odnawia się u orła młodość twoja

* On odpuszcza wszystkie winy twoje,
* On nasyca dobrem życie twoje,
II
* Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy * Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa
i pełen dobroci.
się na wieki.
* Nie postępuje z nami według grzechów * Ani nie odpłaca nam według win naszych.
naszych
* Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,
* Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy
się go boją.

Kolekty
1. Ojcze nasz, Boże niepojętego miłosierdzia!/ Ty przez Jezusa Chrystusa poszukujesz
tych, którzy oddalili się od Ciebie i kroczą drogą zagłady./ Zgromadź wszystkie rozproszone dzieci swoje w Królestwie Twojego Syna,/ przez którego w Duchu Świętym wraz
z aniołami i wszystkimi zbawionymi chcemy śpiewać pieśń chwały na wieki wieków.
2. Panie Boże i Ojcze!/ Prawdziwa to mowa i przyjęcia godna, że Chrystus przyszedł
na świat, aby zbawić grzeszników./ Okaż nam miłosierdzie swoje dla zasługi swojego
Syna i napełnij wiarą i nadzieją życia wiecznego./ Nieśmiertelny i niewidzialny Trójjedyny Boże, Tobie niechaj będzie chwała i cześć na wieki wieków.
3. Wszechmogący Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Ty nie masz upodobania w śmierci
grzesznika, lecz pragniesz, aby się wszyscy nawrócili do Ciebie./ Prosimy Cię, nie karz
nas za grzechy nasze, lecz udziel pomocy w odnowieniu naszego życia./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 Tm 1,12-17
12.Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu,
za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, 13.mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo
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czyniłem to nieświadomie, w niewierze. 14.A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 15.Prawdziwa to mowa
i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić
grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 16.Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby
na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. 17.A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków.
Amen.
Graduale
Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Alleluja! (Ps 103,8)
Ewangelia: Łk 15,1-3.11b-32
[1.A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. 2.Faryzeusze zaś
i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. 3.Powiedział im więc takie podobieństwo:] 11b.Pewien człowiek miał dwóch synów.
12.I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada.
Wtedy ten rozdzielił im majętność. 13.A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe
życie. 14.A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć
niedostatek. 15.Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. 16.I pragnął napełnić brzuch swój
omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. 17.A wejrzawszy w siebie,
rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.
18.Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu
i przeciwko tobie, 19.już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie
jednego z najemników swoich. 20.Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był
daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował
go. 21.Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już
nie jestem godzien nazywać się synem twoim. 22.Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na
nogi, 23.I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, 24.dlatego że
ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. 25.Starszy
zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce,
26.i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. 27.Ten zaś rzekł do niego: Brat twój
przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. 28.Rozgniewał
się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go. 29.Ten zaś odrzekł ojcu:
Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś
nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. 30.Gdy zaś ten syn twój,
który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić
tuczne cielę. 31.Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko
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moje jest twoim. 32.Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły,
a ożył, zaginął, a odnalazł się.

Biblijny tekst kazania
Mi 7,18-20
18.Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce
swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie
w łasce? 19.Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich
wszystkie nasze grzechy. 20.Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod
przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Panie, jesteś miłością i Twoje serce ojcowskie jest nieustannie dla nas otwarte, jaśnieje dobrocią i łaską. Pragniesz zbawienia każdego człowieka, poszukujesz błądzących i szukających źródła szczęścia w dobrach i uciechach grzesznego świata.
W Jezusie Chrystusie, naszym Panu, stałeś się widzialnie obecny wśród nas i bliski
wszystkim dzieciom swoim.
Błagamy Cię Ojcze łaskawy, przebacz nam nasze grzechy, przez które obrażamy
Ciebie i nieustannie zrywamy społeczność z Tobą. Zechciej łaskawie okazać nam miłosierdzie, wyrwij z ciemności i mocy grzechu, daj siły do przezwyciężenia pokuszeń oraz
myśli, które nie służą chwale świętego Twojego Imienia.
Przebacz Kościołowi jego grzeszne chęci panowania nad światem. Obdaruj poznaniem, że powinien on za przykładem Jezusa Chrystusa szukać tych, którzy zginęli, potrzebują pomocy, słowa pociechy i światła wskazującego na Ciebie.
Zachowaj nas przy prawdzie Twojego Słowa, gdyż jedynie w nim jest uwolnienie od
mocy fałszywych nauk, grzechu i władzy szatana, ojca wszelkiego kłamstwa. Uznałeś
nas za godnych składania świadectwa o mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa, dlatego
oczyść nasze serca, napełnij Duchem Świętym, abyśmy nigdy nie byli źródłem zgorszenia, lecz aby świat widząc uczynki nasze, chwalił święte Twoje Imię.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Jak się lituje ojciec nad dziećmi. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, Alleluja!
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Hasło tygodnia
Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. (Ga 6,2)

Introit nr 59
Ksiądz
I
* Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem,
* Będę się weselił i radował w tobie,
* Pan sądzić będzie świat sprawiedliwie,
II
* Pan stanie się schronieniem uciśnionemu,
* Ufać będą tobie ci, którzy znają Imię Twoje,

Zgromadzenie liturgiczne
* Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje!
* Będę opiewał Imię Twoje, Najwyższy!
* A ludy będzie osądzać bezstronnie.

* Schronieniem w czasie niedoli.
* Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię
szukają.
* Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, * Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego!
Kolekty
1. Boże i Ojcze miłosierdzia!/ Dziękujemy Ci za Ewangelię Jezusa Chrystusa, przez
którą objawiasz swoją miłość ojcowską./ Spraw, abyśmy służyli naszym bliźnim, okazywali im miłość i odpuszczali wszystkie ich przewinienia./ Wysłuchaj wołania naszego
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże wszechmogący, przed Tobą nie ukryje się żadna niesprawiedliwość./
Wszyscy staniemy przed Twoją stolicą sądową i jawną się stanie każda niesprawiedliwość./ Dlatego prosimy Cię, ustrzeż nas od wzajemnego osądzania, udziel ducha
przebaczenia, abyśmy nikomu nie dawali powodu do zgorszenia./ Wysłuchaj nas przez
Syna swojego w Duchu Twoim, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący, wiekuisty Boże,/ obrońco wszystkich, którzy Tobie ufają!/ Błagamy
Cię, okaż nam swoje miłosierdzie, abyśmy korzystając z dóbr doczesnych, dzięki Twojemu prowadzeniu nie utracili wiecznej szczęśliwości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Mż 50,15-21
15.Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do
nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy?
16.Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią:
17.Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech
oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego.
I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. 18.Potem przyszli bracia jego, upadli przed
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nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. 19.A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja
jestem na miejscu Boga? 20.Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud.
21.Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
Ewangelia: Łk 6,36-42
36.Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. 37.I nie sądźcie, a nie będziecie
sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. 38.Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną
i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was
osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 39.Opowiedział im też podobieństwo: Czy może ślepy ślepego pro-wadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? 40.Nie masz
ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego
mistrz. 41.A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie
dostrzegasz? 42.Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego,
a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy
przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

Biblijny tekst kazania
Rz 12,17-21
17.Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach
wszystkich ludzi. 18.Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój
miejcie. 19.Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. 20.Jeśli tedy łaknie
nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone
zgarniesz na jego głowę. 21.Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, Słowo
prawdy i światła dla naszych dusz, błądzących w ciemnościach świata. Wysławiamy Cię
za społeczność jaką możemy mieć w tym świętym dniu z Tobą i między sobą w wierze i
posługiwaniu wzajemnym. Czcimy święte Twoje Imię za wszystko, czym obdarzasz nas
każdego dnia.
Boże, który przenikasz wszelkie przestrzenie i znasz wszystkie tajemnice! Widzisz
nasze grzeszne serca, naszą obłudę, chęć osądzania innych i naszą zatwardziałość. Dla
zasługi Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, nie obchodź się z nami według swojej sprawiedliwości, ale okaż swoje ojcowskie serce, pełne łaski i dobroci. Zmiłuj się nad nami,
Boże naszego zbawienia!
Boże, dodaj nam siły w Duchu Świętym do zaowocowania w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości. Nie dopuść, aby-
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śmy oskarżali naszych bliźnich. Przypominaj nam nieustannie, że wszyscy staniemy
przed Twoją stolicą sądową. Niechaj świętość Chrystusa przykryje wszystkie grzechy
nasze, abyśmy łaski i miłosierdzia dostąpili.
Zachowaj swój Kościół na ziemi w prawdzie i pokoju. Powołaj mu wiernych szafarzy
Twoich tajemnic. Ustrzeż ich od chęci panowania i wywyższania się nad bliźnimi. Niechaj z pokorą składają świadectwo wiary i służą z radością w Twoim Kościele, wiernie
wypełniając swoje powołanie.
Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów, utwierdź dzieła naszych rąk. Błogosław nam w pracy i odpoczynku. A wysłuchaj nas przez Syna swojego Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Pan jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Prawi zobaczą oblicze Jego. Alleluja!
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5. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Hasło tygodnia
Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. (Ef 2,8)

Introit nr 60
Ksiądz
I
* Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,
* Kto wysłowi potężne dzieła Pana?
* Błogosławieni, którzy strzegą prawa,

Zgromadzenie liturgiczne
* Albowiem łaska Jego trwa na wieki!
* Kto ogłosi całą chwałę Jego?
* W każdym czasie wykonują sprawiedliwość!

II
* Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla * Nawiedź mnie zbawieniem swoim.
ludu swego,
* Spraw, bym mógł oglądać szczęście wy- * Radować się radością ludu Twego.
brańców Twoich
* Przypomnij sobie, Panie, o swym przymie- * I zlituj się według wielkiej łaski swojej.
rzu z nami
Kolekty
1. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze,/ powołujesz nas do społeczności uczniów
Jezusa Chrystusa i chcesz abyśmy byli głosicielami Jego Ewangelii./ Prosimy Cię, niechaj Twój Duch rozproszy mroki naszych grzechów, umocni nas w poznaniu prawdy
i odwagą napełni nasze serca./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Wszechmogący Boże, pełen łaski i dobroci!/ Dziękujemy Ci za pokrzepienie Ewangelią o ukrzyżowanym Chrystusie Jezusie./ Spraw łaskawie, abyśmy się jej nie wstydzili
i zawsze byli jej wiernymi świadkami./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Miłosierny Panie, wszechmogący Boże!/ Dopomóż nam przez Ducha Świętego wykonywać jedynie to, co jest dobre i sprawiedliwe./ Spraw, abyśmy dzięki Twojej pomocy żyli według Twojego upodobania i na chwałę Twojego Imienia./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Mż 12,1-4a
1.I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego
do ziemi, którą ci wskażę. 2.A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił,
i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 3.I będę błogo-
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sławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie
błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 4.Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał
Pan, i poszedł z nim Lot.
Lekcja: 1 Kor 1,18-25
18.Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas,
którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19.Napisano bowiem: Wniwecz obrócę
mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20.Gdzie jest mądry? Gdzie
uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
21.Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 22.Podczas
gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 23.my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 24.natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą
Bożą i mądrością Bożą. 25.Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża
mocniejsza niż ludzie.
Graduale
Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość
swoją. Alleluja! (Ps 98,2)

Biblijny tekst kazania
Łk 5,1-11
1.Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego,
by słuchać Słowa Bożego, 2.ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy,
wyszedłszy z nich, płukali sieci. 3.A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi.
4.A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na
połów. 5.A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. 6.A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. 7.Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im
przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. 8.Widząc to
Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest
człowiek grzeszny. 9.Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli,
z powodu połowu ryb, które zagarnęli. 10.Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza,
którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej
pory ludzi łowić będziesz. 11.A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za
nim.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże łaskawy, przed Tobą otwieramy nasze serca i jako uczniowie Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że możemy mieć społeczność z Tobą i wielbić
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święte Imię Twoje. Nie jesteśmy godni tak wielkiego wyróżnienia. Świadomi win naszych, upadamy na kolana przed Twoim majestatem i prosimy Cię pokornie, przebacz
nam winy nasze, oczyść z grzechów i napełnij przez kazanie o ukrzyżowanym Chrystusie mocą zbawienia, wiarą i pokojem.
Prosimy Cię pokornie, niechaj światło Ewangelii rozproszy mroki naszych serc
i świeci wszystkim ludziom, których Ty chcesz zbawić. Naucz nas być rybakami ludzi,
świadkami Twojego Syna, wiernymi szafarzami Twoich tajemnic. Przez Ducha Twojego
kieruj naszymi krokami, abyśmy nie upadli, a jeśli zbłądzimy, abyśmy w Jezusie Chrystusie odnaleźli drogę do Ciebie.
Zachowaj nas w jedności wiary i w miłości, przez którą zespoleni z Tobą pragniemy
Ci służyć w pokoju i radości serca. Budź w nas szacunek do wszystkich ludzi i gotowość
niesienia pomocy potrzebującym. Niechaj spocznie na nas duch sprawiedliwości i pojednania. Usuń wszelką pychę i egoizm serc naszych, aby Twoje Królestwo szerzyło się
między nami i umacniało przez zwiastowanie Twojego Słowa.
Pobłogosław Kościół swój na ziemi, biskupów i wszystkich szafarzy tajemnic Chrystusowych, aby przez ich służbę umocniona została wiara Twoich dzieci.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Panie, Ty jesteś zawsze ze mną. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Tyś ujął prawą rękę moją. Alleluja!
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Hasło tygodnia:

Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem ‒ moim jesteś. (Iz 43,1)

Introit nr 61
Ksiądz
I
* Nie bój się, bo cię wykupiłem,

Zgromadzenie liturgiczne

* Nazwałem cię twoim imieniem – moim
jesteś!
* Przychodźcie przed oblicze Jego z wese- * Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!
lem!
* On nas uczynił i do Niego należymy,
* Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska
Jego.
II
* Wejdźcie w bramy Pańskie z dziękczynie- * W przedsionki Jego z pieśnią chwały!
niem,
* Wysławiajcie go, błogosławcie Imieniu Je- * Albowiem Pan jest dobry
go!
* Na wieki trwa łaska Jego
* A wierność Jego z pokolenia w pokolenie
Kolekty
1. Wszechmogący i wieczny Panie Boże, łaskawy Ojcze nasz niebieski!/ Jesteś Bogiem
i Panem wszystkich ludzi, dlatego chcesz, aby Ewangelia zbawienia zwiastowana była
na całym świecie./ Spraw, aby przez Chrzest i nauczanie wzrastała liczba Twoich dzieci, wzywających Twojego Imienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże, źródło łaski i miłości!/ Prosimy Cię, wejrzyj na nas łaskawie,
którzy przez Chrzest święty staliśmy się Twoimi dziećmi./ Spraw, abyśmy dzięki prowadzeniu Twojego Ducha codziennie umierali naszym grzechom i odradzali się na
podobieństwo Twojego Syna,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
3. Wszechmogący, miłosierny Boże!/ Prosimy Cię serdecznie, wzmocnij wiarę naszą
w Twojego Syna./ Spraw, abyśmy byli Tobie posłuszni i osiągnęli koniec wiary, zbawienie
naszej duszy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Rz 6,3-8[9-11]
3.Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4.Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe
życie prowadzili. 5.Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6.wiedząc to, że nasz stary człowiek
został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już
nadal nie służyli grzechowi; 7.kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. 8.Jeśli
tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, 9.Wiedząc, że
zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
10.Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 11.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Graduale
Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Alleluja! (Ps 22,23)
Ewangelia: Mt 28,16-20
16.A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. 17.I gdy go
ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. 18.A Jezus przystąpiwszy, rzekł
do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 19.Idźcie tedy i czyńcie
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20. ucząc
je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Biblijny tekst kazania
5 Mż 7,6-12
6.Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród
wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. 7.Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście
najmniej liczni ze wszystkich ludów. 8.Lecz z miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. 9.A tak wiedz, że Pan, Bóg
twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. 10.Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. 11.Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci
dzisiaj nakazuję spełniać. 12.Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich
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oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł
twoim ojcom.
Modlitwa powszechna Kościoła
Łaskawy Panie Boże, który jesteś miłością i okazujesz nam swoje miłosierdzie w Jezusie
Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, za nas ukrzyżowanym na Golgocie. Dziękujemy Ci,
że posłałeś Syna swojego na świat, aby przez Niego dać nam poznanie Twojej dobroci
i chwały. Wdzięczni jesteśmy Tobie, że Twój Syn posyła również nas, abyśmy czynili Jego
uczniami ludzi pośród wszystkich narodów. Udziel nam Ducha Świętego, abyśmy umieli
z mocą zwiastować Ewangelię zbawienia i uczyć postępowania według Twoich przykazań.
Ojcze, powołałeś nas przez Chrzest w imię Twoje do grona Twoich dzieci, które
miłujesz i codziennie obdarzasz dobrami życia i zbawienia wiecznego. Wiesz, że nie
zawsze postępujemy zgodnie z Twoją wolą. Nie jesteśmy godni imienia dzieci Twoich.
Prosimy Cię, przebacz nam dla zasługi Twojego Syna nasze grzechy i dopomóż łaskawie, abyśmy codziennie umierali grzechom i pokusom ciała naszego i powstawali do
nowego życia na chwałę Twojego Imienia. Odradzaj nas przez Ducha Świętego, abyśmy żyli i umierali dla Chrystusa i z Nim wzniesieni zostali do chwały.
Panie Boże, buduj wśród nas swoje królestwo sprawiedliwości i pokoju. Błogosławieństwo Twoje niechaj spocznie na domach i narodzie naszym. Udziel nam ducha
cierpliwości w posługiwaniu chorym i cierpiącym. Błądzących sprowadź na drogę
prawdy. Bądź światłem dla wstępujących w dolinę cienia śmierci.
Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niech nam Bóg błogosławi. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! Alleluja
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Hasło tygodnia
Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. (Ef 2,19)

Introit nr 62
Ksiądz
I
* Boże, jak Imię Twoje,
* Niech mówią odkupieni przez Pana,
* Wołali do Pana w swej niedoli,
II
* Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego
* On napoił duszę pragnącego,
* Wołali do Pana w swej niedoli,

Zgromadzenie liturgiczne
* Tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi.
* Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela.
* A On wybawił ich z utrapienia.
* I za Jego cuda dla synów ludzkich,
* A duszę głodnego napełnił dobrem!
* A On wybawił ich z utrapienia.

Kolekty
1. Panie Boże, wszechmogący i miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Karmisz nas każdego
dnia chlebem powszednim, o który Cię prosimy w modlitwie./ Nakarm także dusze
nasze chlebem żywota, danym nam w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu,/
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Powołałeś na ziemi przez Ducha
Świętego Kościół Jezusa Chrystusa i obdarzasz go różnymi darami./ Spraw łaskawie,
abyśmy za przykładem pierwszych uczniów Pańskich trwali w nauce Słowa, w modlitwie i jedności wiary./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Prosimy Cię, kieruj nami Duchem swoim, abyśmy
sercem słuchali Twojego Słowa i przyjmowali je z wiarą i nadzieją./ Dopomóż nam
przezwyciężać nasze słabości i z pomocą Twojego Syna kroczyć drogą prawdy i miłości./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Mż 16,2.3.11-18
2.Cały Zgromadzenie liturgiczne synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. 3.I rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w
ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo
wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. 11.I rzekł
Pan do Mojżesza: 12.Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak:
O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że Ja, Pan,
jestem Bogiem waszym. 13.I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz,
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a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. 14.A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na
powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. 15.Gdy
to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: Co to jest? – bo nie wiedzieli, co to
było. A Mojżesz rzekł do nich: To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. 16.Oto, co
rozkazał Pan: Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na
głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. 17.Synowie
izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. 18.A gdy to odmierzali na omery,
ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał
tyle, ile mógł zjeść.
Ewangelia: J 6,1-15
1.Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.
2.A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. 3.Wstąpił tedy
Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. 4.A była blisko Pascha, święto żydowskie.
5.A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? 6.A mówił to, wystawiając go na próbę; sam
bowiem wiedział, co miał czynić. 7.Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. 8.Rzekł do niego jeden
z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: 9.Jest tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? 10.Rzekł Jezus: Każcie
ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie
około pięciu tysięcy. 11.Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. 12.A kiedy się nasycili, rzekł do
uczniów swoich: Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło! 13.Pozbierali
więc, i z pięciu chlebów jęczmiennych napełnili dwanaście koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. 14.Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli:
Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. 15.Jezus zaś poznawszy, że
zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden.

Biblijny tekst kazania
Hbr 13,1-3
1.Miłość braterska niechaj trwa. 2.Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem
niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. 3.Pamiętajcie o więźniach, jakbyście
współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Z wdzięcznością przychodzimy przed
Twoje oblicze i dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, którą do Ciebie zanosimy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dajesz chleb powszedni sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Twoja opatrzność czuwa nad dobrymi i złymi, pragniesz bowiem, aby wszyscy poznali Twoją miłość, nawrócili się i zostali zbawieni.
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Panie Boże, nakarm dusze nasze prawdą Ewangelii i chlebem życia wiecznego,
ciałem i krwią Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Zgromadź wszystkich w Kościele
Twojego Syna i spraw, abyśmy za przykładem apostołów i pierwszych uczniów Pańskich, trwali w nauce Słowa, w modlitwie i w jedności. Przez Ducha Świętego rozbudź
w nas prawdziwą wiarę i napełnij serca bojaźnią, abyśmy żyli pobożnie i sprawiedliwie.
Panie, buduj na całej ziemi Królestwo swoje. Niechaj między wszystkim ludźmi
panuje zgoda, miłość i serdeczne współczucie. Udziel ducha jedności i ucz nas poszanowania poglądów naszych bliźnich. Błogosław dzieło wzajemnej pomocy, diakonii,
aby nikt nie skarżył się na samotność i brak wsparcia. Otwórz nasze serca i dłonie, aby
nikt nie żałował ofiar na domy opieki, szpitale i dzieła miłosierdzia.
Boże łaskawy, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Ubodzy jeść będą i nasycą się. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. Alleluja
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Hasło tygodnia
Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć
i sprawiedliwość, i prawda. (Ef 5,8.9)

Introit
Ksiądz
I
* Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały

Zgromadzenie liturgiczne

* W mieście Boga naszego, na swej górze
świętej.
* Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej zie- * Góra Syjon, miasto Boga wielkiego.
mi,
* Rozważamy, Boże, łaskę Twoją
* We wnętrzu świątyni Twojej.
II
* Imię Twoje, Boże, i chwała Twoja sięga * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
krańców ziemi,
* Niech się raduje góra Syjon i weselą córki * Z powodu sądów Twoich, Panie.
judzkie
* Bóg nasz jest na wieki wieków,
* On nas prowadzi poza śmierć.
Kolekty
1. Wszechmogący Panie Boże i Ojcze!/ Chwalimy Cię, bo Ty otwarłeś nasze serca, aby
ich mroki rozproszyła światłość Twojego Syna./ Dziękujemy Ci, że w Nim pozwalasz
nam być również światłością dla świata i spraw, abyśmy nigdy nie sprzeniewierzyli się
naszemu powołaniu./ Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie Boże i Ojcze niebieski, dawco wszystkich dobrych i doskonałych darów!/
Dziękujemy Ci za wyzwolenie przez Chrystusa z mocy grzechu i śmierci./ Błagamy Cię,
dopomóż nam, abyśmy codziennie przezwyciężali to, co jest jeszcze w nas ciemnością,
i abyśmy w Chrystusie stali się światłością./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Boże, Ojcze łaskawy,/ dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie, dzięki któremu jesteśmy Twoimi dziećmi./ Prosimy Cię, poświęć nas, abyśmy byli zdolni służyć Ci z pokorą
i przynosić owoce naszej wiary./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 2,1-5
1.Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu: 2.I stanie się w dniach
ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i bę-
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dzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.
3.I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni
Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami,
gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. 4.Wtedy rozsądzać będzie
narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje
włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi
i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 5.Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy
w światłości Pana!
Lekcja: Ef 5,8b-14
8b.Postępujcie jako dzieci światłości, 9.bo owocem światłości jest wszelka dobroć
i sprawiedliwość, i prawda. 10.Dochodźcie tego, co jest miłe Panu 11.i nie miejcie nic
wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, 12.bo to nawet
wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. 13.Wszystko to zaś dzięki światłu
wychodzi na jaw jako potępienia godne; 14.wszystko bowiem, co się ujawnia, jest
światłem. Dlatego powiedziano:
Obudź się, który śpisz,
I powstań z martwych,
A zajaśnieje ci Chrystus.
Graduale
Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla
wierności swojej! Alleluja! (Ps 115,1)

Biblijny tekst kazania
J 9,1-7
1.A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. 2.I zapytali go uczniowie jego,
mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?
3.Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. 4.Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest;
nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. 5.Póki jestem na świecie, jestem
światłością świata. 6.Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to
błoto nałożył na oczy ślepego. 7.I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to
znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże i Ojcze, który żyjesz w światłości i obdarzasz życiem swoje dzieci!
Wdzięczni jesteśmy Tobie, że pomimo naszej niewierności wyrwałeś nas z mocy złego,
grzechu i śmierci przez krzyżową śmierć i zmartwychwstanie Syna Twojego, Jezusa
Chrystusa. Chociaż Twój Syn powiedział: „Wy jesteście światłością świata”, to jednak
jest jeszcze wiele w nas ciemności. Nie zawsze żyjemy w czystości myśli, słowa i uczynku.
Odpuść nam nasze grzechy i winy. Nie dopuść, abyśmy kroczyli drogą bezbożnych
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imieli cokolwiek wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Niechaj światło
Twojego Słowa rozświetla drogi naszego życia i niechaj jaśnieje w nas chwała Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, i w ten sposób uwielbione jest Twoje Imię.
Panie Boże łaskawy, ochraniaj Twój Kościół na ziemi, aby po wszystkie wieki był
świadkiem Twojej sprawy. Niechaj będzie on światłością dla świata, solą ziemi i miastem na górze leżącym. Chroń go od pychy i chęci władania nad światem, ale napełnij
wszystkich jego członków duchem usłużnej miłości i pokory. Błogosław biskupów
i pasterzy Twojego ludu. Daj im niezłomną wiarę i umiłowanie swojego powołania.
Boże, Ciebie prosimy o błogosławieństwo dla wszystkich Twoich dzieci i o pokój dla
wszystkich ludzi dobrej woli.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Ześlij, Panie, światło i prawdę swoją. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Niech mnie wprowadzą do przybytków Twoich. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono,
od tego więcej będzie się wymagać. (Łk 12,48)

Introit nr 64
Ksiądz
I
* Pragnę czynić wolę Twoją, mój Boże,
* Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu,
* Nie zataiłem twojej łaski i wierności,

Zgromadzenie liturgiczne
* A zakon Twój jest we wnętrzu moim.
* Ty wiesz, Panie, że warg swoich nie zamknąłem.
* Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości
swojej

II
* Nie ukrywałem, Panie, w sercu swoim * Opowiadałem o Twojej wierności i zbasprawiedliwości Twojej,
wieniu.
* Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem * Boże mój, nie zwlekaj!
moim
* Zechciej, Panie, mnie ocalić,
* Panie, pośpiesz mi z pomocą!
Kolekty
1. Panie, Boże Wszechmogący, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Dopomóż nam, abyśmy przyjmowali dary Twoje z dziękczynieniem i wdzięcznością/ i jako Twoi słudzy służyli
nimi ku wspólnemu dobru i na chwałę Twojego Imienia./ Wysłuchaj nas w Duchu
Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
2. Sprawiedliwy i święty Boże!/ Dziękujemy Ci za darowanie nam poznania sprawiedliwości, która jest z wiary w Jezusa Chrystusa./ Dopomóż nam, abyśmy stali się podobnymi do Twojego Syna i doznali mocy Jego zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas
przez tegoż Jezusa Chrystusa, żyjącego i królującego z Tobą i z Duchem Świętym na
wieki wieków.
3. Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie!/ Obdarz nas w obfitości doczesnymi i wiecznymi darami Twojego serca ojcowskiego./ Dopomóż nam łaskawie, abyśmy wszystkie
Twoje dary przyjmowali z dziękczynieniem i służyli nimi ku pożytkowi naszych bliźnich./
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Flp 3,[4b-6]7-14
[4b.Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja:
5.obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk
z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, 6.co do żarliwości prześladowca Kościoła, co
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do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany]. 7.Ale wszystko to, co mi
było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. 8.Lecz więcej jeszcze, wszystko
uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego,
dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa 9.i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz
tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,
10.żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach
jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, 11.Aby tym sposobem dostąpić
zmartwychwstania. 12.Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do
tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
13.Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając
o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, 14.zmierzam do celu, do nagrody
w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Graduale
Niech się rozweselą i rozradują się w Tobie wszyscy, którzy cię szukają. Alleluja! (Ps 40,17)
Ewangelia: Mt 13,44-46
44.Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł,
ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. 45.Dalej
podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, 46.który, gdy
znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Biblijny tekst kazania
Jr 1,4-10
4.Doszło mnie słowo Pana tej treści: 5.Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. 6.Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo
jestem jeszcze młody. 7.Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo
do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. 8.Nie bój
się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi Pan. 9.Potem Pan wyciągnął rękę
i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta.
10.Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał
i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził.
Modlitwa powszechna Kościoła
Przedwieczny Boże, Panie życia naszego! Ciebie chwalą od wieków chóry aniołów,
oddają Ci cześć i chwałę, bo Ty jesteś stworzycielem nieba i ziemi, dawcą dobrych
i doskonałych darów. Z wdzięcznością stoimy przed Twoim obliczem i dziękujemy Ci za
miłość i Twojego dary serca ojcowskiego. Obdarzasz nas różnymi dobrami i chcesz,
abyśmy nimi służyli naszym siostrom i braciom, i aby w ten sposób pomnażała się
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między nami chwała Twoja i wielbione było Twoje Imię. Często zaniedbujemy nasze
powinności i jako słudzy Jezusa Chrystusa nie pomnażamy Twoich darów, zachowując
je jedynie dla siebie. Przebacz nam zaniedbania nasze i dopomóż przez Ducha Świętego do wypełnienia naszych powinności. Pragniemy być wiernymi szafarzami Twoich
tajemnic.
Prosimy Cię pokornie, abyśmy zawsze uznawali za największy zysk poznanie Jezusa
Chrystusa oraz Twojej sprawiedliwości, objawionej przez śmierć i zmartwychwstanie
Twojego Syna. Pragniemy uczestniczyć w cierpieniu Pana naszego, abyśmy również
doznali mocy Jego zmartwychwstania.
Rozbudź w nas ducha miłości i pokory w niesieniu pomocy cierpiącym i umierającym. Każde słowo nasze niechaj budzi pokój i przynosi uciszenie dla serc zaniepokojonych i zatrwożonych. Niechaj Twoje błogosławieństwo spocznie na każdej dobrej
i sprawiedliwej sprawie.
Ochraniaj Kościół i wszystkich, których powołałeś do głoszenia Ewangelii zbawienia
wiecznego. Słuchającym Słowa Twojego daj poznanie prawdy. Nakłoń ucha swego i wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Panie! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej! Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Nie pozywaj na sąd sługi swego! Alleluja!
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10. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY – NIEDZIELA IZRAELA
Hasło tygodnia
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na
dziedzictwo. (Ps 33,12)

Introit nr 65
Ksiądz
I
* Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela. Alleluja!
* Boże, pamiętaj o gromadce swojej, którą
dawno nabyłeś,
* Pomnij, Panie, na przymierze,
II
* Dusza nasza oczekuje Pana,
* Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go
boją,
* Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie,

Zgromadzenie liturgiczne
* Od wieków na wieki. Alleluja!
* Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego.
* Powstań, Boże, broń sprawy swojej!
* On pomocą naszą i tarczą naszą.
* Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego,
* Ponieważ w Tobie mamy nadzieję!

Kolekty
1. Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Wysławiamy Cię, bo Ty nas wybrałeś i powołałeś przez
Ewangelię swojego Syna, abyśmy byli ludem Twoim i dziedzicami Twoich obietnic./
Prosimy Cię, daj nam poznanie Twojej zbawiennej i łaskawej woli, abyśmy zrozumieli,
co służy ku naszemu pokojowi./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze, Panie nieba i ziemi!/ Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim ludem odkupionym krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa./ Prosimy Cię, daj nam Ducha Świętego,
abyśmy umieli wykorzystać Twoje łaskawe nawiedzenie i uwielbiali Cię wraz z całym
Kościołem na ziemi./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela naszego.
3. Miłosierny Boże, Ojcze niebieski,/ prosimy Cię rządź sercami naszymi i daj nam
poznanie czasu naszego nawiedzenia./ Dopomóż nam upamiętać się, abyśmy nie zostali ukarani docześnie i wiecznie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 27,2-9
2.W owym dniu będą mówić: Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej! 3.Ja, Pan, jestem
jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie
targnął. 4.Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do
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walki z nimi, spaliłbym je razem, 5.chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze
mną pokój; niech zawrą ze mną pokój. 6.W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie,
Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. 7.Czy uderzył go tak, jak uderzył tego, który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mordercy? 8.Płosząc i wypędzając ich, rozprawiłeś się z nimi; swoim gwałtownym podmuchem wygnałeś ich w dniu wiatru wschodniego. 9.Dlatego też tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do
rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie podniosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane.
Ewangelia: Łk 19,41-48
41.A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, 42.mówiąc: Gdybyś i ty
poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma
twymi. 43.Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie
i otoczą, i ścisną cię zewsząd. 44.I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich
wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu
nawiedzenia swego. 45.A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców,
46.mówiąc do nich: Napisano: I będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście
z niego jaskinię zbójców. 47.I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni
w Piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. 48.Lecz nie
znajdowali nic, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchając go, garnął się do niego.

Biblijny tekst kazania
Rz 9,1-16
1.Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu
Świętym, 2.że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. 3.Albowiem ja sam
gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych
moich według ciała, 4.Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza,
i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, 5.do których należą ojcowie i z których
pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na
wieki. Amen. 6.Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; 7.i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są
potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo
twoje. 8.To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą
się za potomstwo. 14.Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej.
15.Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim
się zlituję. 16.A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od
zmiłowania Bożego.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże i Ojcze, nic nie dzieje się bez Twojej woli. Doświadczasz swój lud i okazujesz mu swoje ojcowskie serce.
Boże, przypominasz nam dzisiaj przymierze, które zawarłeś z Izraelem. Umiłowałeś
potomków Jakuba, oni zaś nie zawsze byli Tobie posłuszni. Zesłałeś im w osobie Jezusa
Mesjasza i Zbawiciela, a oni nie poznali czasu nawiedzenia swojego. Karałeś swój lud,
ale w swojej dobroci nie odrzuciłeś go na wieki. Prosimy Cię przeto, daj wszystkim
potomkom Jakuba poznanie w Jezusie Chrystusie Twojej ojcowskiej miłości.
Panie Boże łaski i miłosierdzia, oczyściłeś krwią swojego Syna nasze serca
i wszczepiłeś nas, dzikie pędy, w szlachetne drzewo oliwne, aby i nam okazać ojcowskie serce i wypełnić obietnice dane Abrahamowi, którego jesteśmy dziećmi według
wiary. Wielbimy Cię i wysławiamy, śpiewamy na Twoją cześć pieśń chwały, bo jedynie
Ty jesteś godny czci, którą winne Ci oddawać wszystkie narody.
Nawiedzasz nas przez Słowo i sakramenty swojego Syna. Nieustannie przez Ducha
Świętego pobudzasz nas do świętego i pobożnego życia, ochraniasz i prowadzisz do
Królestwa swojej chwały. Prosimy Cię serdecznie, nigdy nie odrzucaj nas sprzed swojego oblicza, nie pozwól, abyśmy zbłądzili lub zbuntowali się przeciwko woli Twojej.
Rozbudź w nas ducha posłuszeństwa i wierności, gdyż tylko wiernym i wytrwałym
obiecałeś koronę żywota wiecznego.
Daj naszemu narodowi poznanie, że w Chrystusie Jezusie są wszystkie dary zbawienia
wiecznego. Chroń od złego naszą Ojczyznę, błogosławieństwem, szczęściem i pokojem
obdarz wszystkich ludzi dobrej woli. Chroń lud swój, Panie, błogosław dziedzictwu swemu! Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Pan jest Bogiem naszym. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Alleluja!
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11. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Hasło tygodnia
Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5,5)

Introit nr 66
Ksiądz
I
* Od wschodu słońca aż do zachodu,
* Któż jest jak Pan, Bóg nasz.
* On podnosi nędzarza z prochu,
II
* Chwalcie, słudzy Pana,
* Niechaj Imię Pana będzie błogosławione.
* Pan ubogiego wywyższa ze śmieci,

Zgromadzenie liturgiczne
* Niech Imię Pańskie będzie pochwalone
* Który mieszka na wysokościach.
* A ubogiego wywyższa ze śmieci.
* Chwalcie Imię Pańskie!
* Odtąd aż na wieki!
* Aby posadzić go z książętami ludu swego.

Kolekty
1. Miłosierny Boże i Ojcze!/ Ty pokornym okazujesz łaskę i miłosierdzie./ Spraw, abyśmy z pokorą i ufnością wyznawali nasze grzechy i pocieszali się łaską okazaną nam
w Jezusie Chrystusie,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje
na wieki wieków.
2. Boże łaski i wielkiego miłosierdzia!/ Wysławiamy Cię i wielbimy za Twoją miłość
okazaną nam w Chrystusie Jezusie./ Prosimy Cię, ożyw nasze serca Duchem swoim,
abyśmy na nowo stworzeni w Twoim Synu obfitowali w dobre uczynki./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że okazujesz łaskę tym, którzy są
pokornego serca./ Umocnij nas w ufności, abyśmy pocieszali się Twoją łaską i służyli Ci
szczerym sercem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Sm 12,1-10.13-15a
1.Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: W pewnym
mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. 2.Bogaty miał bardzo wiele
owiec i bydła, 3.ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił
ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła,
na łonie jego sypiała i była mu jak córka. 4.Pewnego razu przybył do męża bogatego
podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić
dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, i ją
przyrządził dla męża, który do niego przybył. 5.Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż,
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który tak postąpił. 6.Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił
i że nie miał litości. 7.Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi
Pan, Bóg Izraela: Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki
Saula. 8.Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom
Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. 9.Dlaczego więc
wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś
mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów.
10.Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną
wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. 13.Wtedy rzekł Dawid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. 14.Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana,
przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. 15a.Potem Natan poszedł do swojego
domu.
Lekcja: Ef 2,4-10
4.Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, 5.i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską – zbawieni jesteście – 6.i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich
w Chrystusie Jezusie, 7.aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski
swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. 8.Albowiem łaską zbawieni jesteście
przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9.nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10.Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Graduale
Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego! Alleluja! (Ps 105,1)

Biblijny tekst kazania
Łk 18,9-14
9.I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: 10.Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11.Faryzeusz stał i tak się w duchu
modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy
albo też jak ten oto celnik. 12.Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego
mego dorobku. 13.A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu,
lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. 14.Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Wszechmogący Panie Boże i Ojcze niebieski! Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, przez
które przypominasz nam, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy z pokorą, żałować
za nie i nigdy nie wynosić się ponad bliźnich, Ty bowiem okazujesz pokornym łaskę
i uniżających się przed Twoim majestatem obdarzasz darami zbawienia wiecznego.
Z pokorą Cię błagamy: Boże, okaż nam, grzesznym ludziom, łaskę i miłosierdzie swoje.
Boże, obudź nas ze snu duchowego, ożyw przez Jezusa Chrystusa i daj nam swojego Ducha, abyśmy z Jego pomocą dobrze czyniąc, przez nasze życie wielbili Cię
i chwalili święte Twoje Imię.
Spraw łaskawie, abyśmy przyobleczeni w szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa,
mogli ostać się przed Twoim obliczem, zawsze pełni ufności, że nic nas nie oddzieli od
Twojej miłości. Łaską zbawieni jesteśmy, przeto wszelką myśl o naszej zasłudze racz
wyplenić z naszych serc i spraw, abyśmy polegali na Twojej dobroci, objawionej w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
Błogosław pasterzy i nauczycieli Słowa w Twoim Kościele i spraw, aby ich świadectwo zawsze służyło Twojej chwale i zbawieniu powierzonych im dusz.
Okaż nam łaskę, daj zdrowie i siły do wykonywania naszego powołania. Błogosław
nasze domy i rodziny. Niechaj wśród nas szerzy się duch miłości i zgody, a dzieci
i młodzież nasza rośnie na Twoją chwałę i ku pożytkowi Kościoła Jezusa Chrystusa.
Wysłuchaj nas przez Syna swojego, jedynego Pana i Pośrednika naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz nasze błagania. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy je przed
Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi. (Iz 42,3)

Introit nr 67
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* W owym dniu głusi będą słyszeć słowa * A oczy ślepych z mroku i z ciemności będą
księgi.
widzieć.
* Bo Pan uzdrawia tych, których serce jest
złamane,
* Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy,
II
* Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną,
* Pan podnosi pokornych,
* Pan ma upodobanie w tych, którzy się go
boją,

* I zawiązuje ich rany.
* Mądrość jego jest niezmierzona.
Grajcie Panu naszemu na cytrze!
Bezbożnych do ziemi poniża.
Którzy ufają łasce Jego.

Kolekty
1. Wszechmogący, miłosierny Boże!/ Dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa
uzdrawiasz i oczyszczasz nasze dusze./ Prosimy Cię, otwórz nasze uszy, abyśmy z wiarą
przyjęli Twoje Słowo i oczyść nasze wargi, abyśmy głosili chwałę Imienia Twojego./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
2. Panie Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci za Twoją miłość
i wolę zbawienia każdego człowieka./ Prosimy Cię, oświeć nasze dusze światłem Twojego Słowa, abyśmy nawrócili się i służyli Tobie szczerym sercem./ Wysłuchaj nas przez
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na
wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Prosimy Cię, daj Kościołowi Twemu Ducha
Świętego i mądrość swoją, aby Twoje Słowo szerzyło się między nami,/ i aby Twój lud
przezwyciężał wszelkie pokusy i wytrwał w świecie we wierze i nadziei./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 29,17-24
17.Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole
będzie uważane za las. 18.W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych
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z mroku i z ciemności będą widzieć, 19.pokorni zaś na nowo będą się radować Panem,
a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. 20.Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca,
i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, 21.którzy słowem
przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który
ma słuszność, odprawiają z niczym. 22.Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten,
który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego
twarz, 23.Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i Świętego
Jakubowego będą czcić jako Świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. 24.Ci, którzy
duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie.
Ewangelia: Mk 7,31-37
31.A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie
środkiem ziemi Dziesięciogrodzia. 32.I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go,
aby położył nań rękę. 33.A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje
w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka, 34.i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do
niego: Effata, to znaczy: Otwórz się! 35.I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się
więzy języka jego, i mówił poprawnie. 36.I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili,
ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. 37.I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią.

Biblijny tekst kazania
1 Kor 3,9-17
9.Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. 10.Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.
11.Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 12.A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze
złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, 13.to wyjdzie na jaw w jego
dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. 14.Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się
ostoi, ten zapłatę odbierze; 15.jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on
sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.
Modlitwa powszechna Kościoła
Wszechmogący Boże, stworzycielu wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne. Stworzyłeś nas i obdarowałeś ciałem i duszą, członkami i zmysłami, i z łaski, bez jakiejkolwiek
zasługi naszej, obdarzasz nas codziennie wszystkimi dobrami i zaspokajasz potrzeby
naszego życia. Z całego serca dziękujemy Ci, za Twoją ojcowską miłość. Każdego dnia
pragniemy głosić chwałę Twojego Imienia.
Ulecz serce nasze, abyśmy poznać mogli Twoją miłość i dobroć, a oświeceni przez Ducha Świętego, naszego Pocieszyciela, służyli Ci z całej duszy, i w ten sposób dziękowali
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Tobie i wyrażali naszą wdzięczność za otrzymane dary. Racz odnowić nasze życie,
wszczepić w nas ducha wiary i nieobłudnej miłości wzajemnej. Dodaj odwagi w składaniu świadectwa i w zwiastowaniu Ewangelii zbawienia, aby wszystkie narody poznały dobroć i Twoją wolę zbawienia każdego wierzącego w jedynego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Prosimy Cię, daj Kościołowi dobrych i wiernych pasterzy, którzy swą pracą i życiem
składają świadectwo swojej wiary. Błogosław biskupów naszego Kościoła, napełnij ich
serca odwagą, cierpliwością i roztropnością. Błogosław zbory nasze, ich duszpasterzy
i rady parafialne. Zamieszkaj w naszych domach, napełnij je swoim boskim światłem,
aby w tym przewrotnym i niespokojnym świecie były „miastami na górze leżącymi”.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (Mt 25,40)

Introit nr 68
Ksiądz
I
* Błogosławieni miłosierni. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne

* Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Alleluja!
* Z całego serca wołam: wysłuchaj mnie, * Chce pełnić ustawy Twoje.
Panie!
* Bliski jesteś, Panie,
* A wszystkie Twe przykazania są prawdą.
II
* Błogosławiony mąż, który boi się Pana
* I rozmiłował się w Jego przykazaniach!
* Światło świeci prawym w ciemności,
* On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.
* Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza,
* Serce jego jest mocne, gdyż ufa Panu.
Kolekty
1. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci serdecznie za Twoje Słowo, przez które wzywasz nas do miłości naszych bliźnich./ Prosimy Cię, dopomóż nam zachować pokój między nami i stwórz w nas nowe serca, zawsze gotowe do służby i działania./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana
i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
2. Święty Boże, który jesteś miłością!/ Pierwej niż myśmy Cię umiłowali, Ty nas umiłowałeś w Jezusie Chrystusie./ Spraw, abyśmy z całej siły miłowali naszych bliźnich,
a przez to Twoja miłość doszła w nas do doskonałości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki
wieków.
3. Panie Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez Ewangelię dajesz nam
poznanie Twojej miłości./ Prosimy Cię dla miłosierdzia Twego, zachowaj nam błogosławione światło Twojego Słowa i racz przez Ducha Świętego nami tak rządzić, abyśmy
zawsze chodzili w blasku Twego Słowa./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana
i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 3 Mż 19,1-3.13-18.33-34
1.I przemówił Pan do Mojżesza: 2.Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz
im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz. 3.Niechaj każdy czci swoją
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matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 13.Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz
zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. 14.Nie będziesz złorzeczył
głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga
swojego; Jam jest Pan. 15.Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał
pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. 16.Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu
swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan. 17.Nie będziesz
chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. 18.Nie będziesz się mścił i nie będziesz
chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie
samego. Jam jest Pan! 33.Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie
będziesz go gnębił. 34.Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec
wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.
Ewangelia: Łk 10,25-37
25.A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? 26.On zaś rzekł do niego: Co
napisano w zakonie? Jak czytasz? 27.A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej,
i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. 28.Rzekł mu więc: Dobrze
odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. 29.On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do
Jezusa: A kto jest bliźnim moim? 30.A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. 31.Przypadkiem szedł tą drogą jakiś
kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. 32.Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to
miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. 33.Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy,
podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. 34.I podszedłszy opatrzył rany
jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. 35.A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi
i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci.
36.Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?
37. A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.

Biblijny tekst kazania
Dz 6,1-7
1.A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów
przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu.
2.Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną,
żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. 3.Upatrzcie tedy, bracia,
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spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego
i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; 4.My zaś pilnować będziemy
modlitwy i służby Słowa. 5.I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali
Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora,
i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii; 6.tych stawili przed apostołami,
którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. 7.A Słowo Boże rosło i poczet uczniów
w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.
Modlitwa powszechna Kościoła:
Panie Boże łaskawy, jesteś miłością, którą najdoskonalej objawiłeś w Synu swoim,
Jezusie Chrystusie. Zanim myśmy uwierzyli w Ciebie, umiłowali i życie nasze poświęcili
Tobie, Tyś nas umiłował, zbliżył się do nas i okazał swoją łaskę i zmiłowanie.
Dziękujemy Ci za Ewangelię, przez którą zwiastowana jest nam dobroć Twojego
ojcowskiego serca i za Twoje Słowo, przez które wzywasz nas do miłości naszych bliźnich. Naucz nas miłować naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, wszystkich ludzi, przede
wszystkim potrzebujących pomocy. Błogosław służbę samarytańską, wszelką ofiarność
na diakonię i każdy gest, który sprawia pokrzepienie cierpiącemu. Boże, szczególnie
pobłogosław tych, którzy pragną poświęcić się służbie miłosierdzia w domach opieki,
szpitalach i sierocińcach. Błogosław służbę diakonis i diakonów, ich poświęcenie i oddanie Twojej sprawie.
Ojcze miłosierdzia, dopomóż w zrozumieniu prawdy, że wszelka bezinteresowna
miłość jest z Ciebie i tylko w zbliżeniu do Jezusa Chrystusa poznajemy w drugim człowieku bliźniego, którego miłując, miłujemy także Ciebie. Spraw, aby Twoja miłość
w nas doszła do doskonałości przez naszą wzajemną miłość i przyjaźń.
Ojcze i Panie wszystkich narodów, doprowadź do zgody między ludźmi całej ziemi.
Niechaj rozwija się współpraca między wszystkimi narodami, aby Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości szerzyło się na każdym miejscu.
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Miłujmy nie słowem ani językiem. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Lecz czynem i prawdą. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! (Ps 103,2)

Introit nr 69
Ksiądz
I
* Chwal, duszo moja, Pana!
* Śpiewać będę Bogu memu,
* Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym,
II
* Błogosławiony ten, którego pomocą jest
Bóg Jakuba,
* Pan uczynił niebo i ziemię,

Zgromadzenie liturgiczne
* Pókim żyw, chwalić będę Pana.
* Dopóki żyć będę.
* On dochowuje wierności na wieki.
* Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.

* On otwiera oczy ślepych i podnosi zgnębionych.
* Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdo- * On jest Bogiem twoim po wszystkie pokowę wspomaga,
lenia.
Kolekty
1. Wielki i miłosierny Boże, niechaj Twoje Imię będzie błogosławione na wieki!/ Zmiłuj się nad niedolą naszą i oczyść nas z grzechów i nieprawości naszych./ Zwiąż życie
nasze z Chrystusem i obdarz duchem serdecznej wdzięczności za Twoje miłosierdzie./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa!/ Duch Twój świadczy, że jesteśmy
Twoimi dziećmi./ Prowadź nas, jako dziedziców obietnicy zbawienia wiecznego, przez
krzyż i doświadczenie do chwały Twojego Syna,/ przez którego wysłuchaj nas w Duchu
Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący Boże, Ojcze niebieski,/ od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i błogosławieństwo./ Prosimy Cię, daj nam to poznać, byśmy Tobie dziękowali i chwalili Cię
docześnie i wiecznie./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Mż 28,10-19a[19b-22]
10.Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. 11.A gdy przybył na pewne
miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego
miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. 12.I śniło mu się, że była
ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstę-
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powali aniołowie Boży. 13.A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama,
ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu.
14.Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na
wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. 15.A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię,
dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. 16.A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł:
Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. 17.Zdjęty trwogą rzekł:
O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.
18.I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę,
postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch, 19a.i nazwał to miejsce Betel.
[19b.Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. 20.I złożył tam Jakub ślub, i powiedział:
Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi
chleb na pokarm i szatę na odzienie, 21.i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to
Pan będzie Bogiem moim, 22.a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem
Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę].
Lekcja: Rz 8,14-17
14.Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 15.Wszak nie wzięliście ducha
niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy:
Abba, Ojcze! 16.Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi
jesteśmy. 17.A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami
Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Graduale
Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Alleluja! (Ps 103,13)

Biblijny tekst kazania
Łk 19,1-10
1.I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. 2.A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3.pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie
mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. 4.Pobiegł więc naprzód i wszedł na
drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. 5.A gdy Jezus przybył
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś
muszę się zatrzymać w twoim domu. 6.I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością.
7.A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę.
8.Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim,
a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. 9.A Jezus rzekł do
niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. 10.Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, który litujesz się nad nami i okazujesz swoje miłosierdzie, przyjmij z ust
naszych słowa uwielbienia i chwały. Żadne słowo nie jest dość dobre, abyśmy przez
nie mogli wyrazić wielkość Twoją i uwielbiać Cię za okazane nam miłosierdzie. Przyjmij
więc nasze skromne podziękowanie i uwielbienie, wszak wypływa z serc naszych.
Oczyść nas z grzechów i nieprawości, aby miłą była Tobie modlitwa nasza. Obmyj
nas, aby uwielbiały Ciebie nasze czyny. Jako Twoje dzieci odkupione krwią Twojego
Syna, przyprowadź nas przez Ducha Świętego do Chrystusa, Pana naszego, któremu
chcemy służyć i dzięki Jego Ewangelii wzrastać w poznaniu prawdy i Twojej miłości.
Dopomóż przezwyciężyć wszelką bojaźń i lęk przed mocami złego i niepewnością
o dzień jutrzejszy. Daj nam ducha odwagi i męstwa, abyśmy bez trwogi umieli wziąć
wszelki krzyż na siebie i naśladować Chrystusa, Ty bowiem przez cierpienie doświadczasz wiarę naszą i prowadzisz do wiecznej chwały.
Panie Boże, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek okazali Ci niewdzięczność. Naucz nas
dziękować za każdy dar Twojego ojcowskiego serca i każdy gest miłości i przyjaźni
okazany nam przez bliźnich. Pragniemy dowieść Ci naszej wdzięczności przez służbę
dla potrzebujących, biednych i samotnych. Prosimy Cię, przyjmij nasze dziękczynienie
i błogosław nam w codziennym życiu, pracy i nauce. Bądź pochwalony Boże nasz i Panie! Ciebie wielbimy i błogosławimy!
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 P 5,7)

Introit nr 70
Zgromadzenie liturgiczne

Ksiądz
I
* Jeśli Pan domu nie zbuduje,
* Jeśli Pan nie strzeże miasta
* Błogosławiony każdy, który się boi Pana,
II
* Błogosławiony każdy, który się boi Pana,
* Będzie szczęśliwy i dobrze mu się powiedzie,
* Niech ci Pan da oglądać szczęście Jeruzalemu

* Próżno trudzą się ci, którzy go budują.
* Daremnie stróż czuwa.
* Który kroczy jego drogami!
* Owoc trudu rąk swoich spożywać będzie.
* Ten, który boi się Pana!
* Po wszystkie dni życia twego!

Kolekty
1. Boże i Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że przybliżyło się do
nas Królestwo Niebieskie i że objąłeś nas swoimi łaskawymi rządami./ Prosimy Cię,
spraw, abyśmy przede wszystkim szukali Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Panie Boże łaski i mocy!/ Dopomóż nam przyoblec się w szatę pokory, gdyż pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym okazujesz łaskę./ Ukórz nas pod mocną ręką swoją,
abyśmy mogli zostać wywyższeni czasu właściwego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Oczyść i chroń od złego Kościół umiłowanego Twojego Syna, ponieważ tylko Ty możesz zachować go w świętości prawdy./ Rządź w nim
łaskawie przez swoje Słowo, aby umacniał się we wierze i nadziei./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 P 5,5b-11
5b.Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 6.Ukórzcie się więc pod mocną
rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 7.Wszelką troskę swoją złóżcie na niego,
gdyż On ma o was staranie. 8.Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,
chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 9.Przeciwstawcie mu się,
mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.
10.A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po
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krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni,
na trwałym postawi gruncie. 11.Jego jest moc na wieki wieków. Amen!
Graduale
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: błogosławiony człowiek, który
u Niego szuka schronienia! (Ps 34,9)
Ewangelia: Mt 6,25-34
25.Powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś
więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? 26.Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani
żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? 27.A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu
jeden łokieć? 28.A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. 29.A powiadam wam: Nawet Salomon w całej
chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. 30.Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele
więcej was, o małowierni? 31.Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść?
albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? 32.Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko
inne będzie wam dodane. 34.Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.

Biblijny tekst kazania
1 Mż 2,4b-9[10-14]15[18-25]
4b.W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 5a. jeszcze nie było żadnego krzewu
polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na
ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, 6.a tylko mgła wydobywała się
z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, 7.ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu
ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. 8.Potem
zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego
stworzył. 9.I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra
i zła. [10.A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na
cztery odnogi. 11.Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie
jest złoto, 12.A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. 13.Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. 14.A nazwa
trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką
jest Eufrat]. 15.I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał
i strzegł. [18.Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię
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mu pomoc odpowiednią dla niego. 19.Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie
zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je
nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. 20.Nadał
tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. 21.Wtedy zesłał
Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. 22.A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg
kobietę i przyprowadził ją do człowieka. 23.Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża
została wzięta. 24.Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. 25.A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się].
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, niechaj będzie pochwalone Twoje Imię, bo jedynie Ty jesteś święty
i sprawiedliwy! Z całego serca wysławiamy Cię za Twoją miłość, dobroć i sprawiedliwość. Dziękujemy Ci za nieustanną pomoc, prowadzenie i opiekę.
Panie Boże, Twoja miłość pozwala nam uwolnić się od troski o codzienne sprawy,
przede wszystkim myśleć o Twoim Królestwie i jego sprawiedliwości. Niechaj ta jedynie błogosławiona troska o Twoje władanie nad nami ogarnia nas i przenika. Spraw
przeto, aby Duch Twój kierował nami i abyśmy według Twojego Słowa żyli i postępowali, umacniali się w wierze i przynosili owoce wielbiące Ciebie, jedynego Boga.
Uchroń nas od pychy, gdyż Ty pysznym się sprzeciwiasz, pokornym zaś okazujesz swoje serce ojcowskie, pełne łaski i dobroci. Szczególnie ustrzeż nas od pysznej i obłudnej
wiary, szyderczych i wyniosłych słów. Z pokorą pragniemy Cię wielbić i w cichości serca służyć Ci z całej siły i mocy.
Polecamy Twojej opiece wszystkie sprawy, mające służyć bliźnim naszym i rozkrzewianiu Twojego Królestwa. Błogosław nasz Kościół, jego biskupów, pasterzy, nauczycieli, ewangelistów i wszystkich jego członków. Dopomóż dochować wierności
prawdzie, udziel mocy w głoszeniu radosnej wieści o zbawieniu i w budowaniu żywej
społeczności wiary między ludźmi. Niechaj wszędzie zapanuje zgoda i miłość; niechaj
wygasną ogniska waśni i nienawiści, abyśmy mogli Ciebie czcić w pokoju i szczęśliwości.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wszelką troskę swoją złóżcie na Pana. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż On ma o was staranie. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł
przez ewangelię. (2 Tm 1,10)

Introit nr 71
Ksiądz
I
* Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni,
* Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś
mię,
* Panie, bądź moim wspomożycielem!
II
* Wysławiajcie Pana, święci Jego,
* Bo tylko chwilę trwa gniew Jego,
* Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną!

Zgromadzenie liturgiczne
* I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się
ze mnie.
* Podniosłeś z otchłani duszę moją.
* Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła.
* I wyznawajcie święte Imię Jego!
* Ale życzliwość Jego całe życie.
* Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał.

Kolekty
1. Wszechmogący Boże, Władco nasz i Panie, źródło wszelkiego dobra i życia wiecznego!/ Dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa rozbudziłeś w nas nadzieję zmartwychwstania./ Zachowaj nas w ufnej wierze, abyśmy dostąpiwszy zmartwychwstania
mogli oglądać Twoją chwałę we wieczności./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako prawdziwy Bóg na
wieki wieków.
2. Panie Boże i Ojcze łaskawy!/ Prosimy Cię w naszej słabości o ducha mocy, miłości
i powściągliwości,/ abyśmy wytrwali we wierze w Chrystusa Jezusa, który żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł./ Wysłuchaj nas przez wiecznie królującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie, Boże wszechmogący,/ który wysłuchujesz modlitwy serc zasmuconych!/
Racz wysłuchać nas i przyjąć błagania nasze, które do Ciebie zanosimy./ Wysłuchaj nas
przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Tr 3,22-26.31.32
22.Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23.Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24.Pan jest moim działem,
mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. 25.Dobry jest Pan dla tego, kto mu
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ufa, dla duszy, która go szuka. 26.Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.
31.Albowiem Pan nie odrzuca na wieki: 32.Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski.
Ewangelia: J 11,1[2]3.17-27[28-38a]38b-45
1.A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. [2.A była
to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat
chorował]. 3.Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego
miłujesz. 17.Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. 18.A Betania
była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. 19.I przyszło wielu Żydów do Marty
i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. 20 .Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie,
wybiegła na jego spotkanie; ale Maria siedziała w domu. 21.Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. 22.Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. 23.Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
24.Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu
w dniu ostatecznym. 25.Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we
mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26.A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na
wieki. Czy wierzysz w to? 27.Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. [28.A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała
Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. 29.A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. 30.A Jezus jeszcze nie przyszedł do
miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. 31.Żydzi więc, którzy byli
z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią
w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. 32.Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie
był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie
byłby umarł mój brat. 33.Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią
przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się, 34.i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli
do niego: Panie, pójdź i zobacz. 35.I zapłakał Jezus. 36.Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go
miłował. 37.A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy,
uczynić, aby i ten nie umarł? 38a.Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do
grobu]. 38b.Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. 39.Rzekł Jezus: Usuńcie ten
kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty
dzień w grobie. 40.Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać
będziesz chwałę Bożą? 41.Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy
oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. 42.A Ja wiedziałem, że mnie
zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. 43.A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!
44.I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta
chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. 45.Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego.
46.A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus.
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Biblijny tekst kazania
2 Tm 1,7-10
7.Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
8.Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp
wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, 9.który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia
swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, 10.A teraz
objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na światłość wywiodłeś przez ewangelię.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem,
drogą i prawdą! Jedynie Tobie pragniemy służyć, bo Ty przyszedłeś do nas, aby nas
wyrwać z mocy grzechu, śmierci i władzy szatana, zbawić nas i obdarować wiecznym
życiem u Boga.
Prosimy Cię o niezłomną wiarę w Twoje boskie posłannictwo i życie wieczne, którego Ty jesteś źródłem. Pocieszaj i wzmacniaj nas w chwilach smutku, zwątpienia
i żałoby, napełnij duchem odwagi i mocy w godzinie śmierci naszej, abyśmy z ufnością
mogli polecić nasze dusze w ręce miłosiernego Boga i Ojca.
Zbawicielu nasz jedyny, powołałeś nas, abyśmy byli świadkami Twojej chwały
i nauczycielami prawdy. Spraw, abyśmy dzieciom i młodzieży dawali dobry przykład,
wskazywali im na cel życia i uczyli pokory, posłuszeństwa i oddania się Twojej sprawie.
A jeśli w naszej służbie spotka nas ucisk i prześladowanie, udziel siły do niesienia krzyża oraz napełnij pewnością, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko dopomaga ku dobremu.
Zbawicielu łaskawy, chroń od złego naród i naszą ojczyznę. Zachowaj pokój, błogosław dobrej i sprawiedliwej sprawie. Przyprowadź do Kościoła swojego wszystkich
błądzących, aby zapełnił się dom Ojca niebieskiego, do którego w Twoim imieniu wołamy i modlimy się. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wspaniały jest Bóg w świątyni swojej. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Bóg daje moc i siłę ludowi. Alleluja!
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17. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Hasło tygodnia
Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

(1 J 5,4c)

Introit nr 72
Ksiądz
I
* Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.
* Rozwesel duszę sługi swego,
* Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczasz,

Zgromadzenie liturgiczne
* Boże mój! Tobie ufam.
* Bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!
* I jesteś łaskawy dla wszystkich, którzy cię
wzywają.

II
* Wskaż mi, Panie, drogę swoją,
* Bym postępował w prawdzie Twojej.
* Spraw, by serce moje jednego tylko pra- * Bojaźni Imienia Twego!
gnęło,
* Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem * I będę wielbił Imię Twoje na wieki.
Kolekty
1. Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierny!/ Zmiłuj się nad nami i pomóż nam w słabości naszej wiary./ Naucz nas modlić się z ufnością, abyśmy przezwyciężyć mogli moce
złego i z nadzieją oczekiwali Twojego wybawienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Panie Boże, każdy kto wzywa Twojego Imienia będzie zbawiony!/
Wzywamy Twoje Imię i chwalimy Cię, bo nie czynisz różnicy między ludźmi i bogaty
jesteś w miłosierdzie dla tych, którzy Cię wzywają./ Rozbudź w naszych sercach wiarę,
abyśmy ustami wyznawali Cię ku naszemu zbawieniu./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Prosimy Cię, rządź nami przez swojego
Ducha, abyśmy szczerym sercem słuchali Twojego Słowa./ Spraw, abyśmy nie byli
jedynie jego słuchaczami, lecz gorliwymi wykonawcami./ Wysłuchaj nas przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 49,1-6
1.Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. 2.I uczynił moje usta ostrym mieczem,
w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie
schował 3.I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. 4.Lecz
ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę.
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A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. 5.Teraz zaś mówi
Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba
i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. 6.Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba
i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan,
aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.
Lekcja: Rz 10,9-17[18]
9.Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że
Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10.Albowiem sercem wierzy się ku
usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11.Powiada bowiem Pismo:
Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12.Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go
wzywają. 13.Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 14.Ale jak
mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie
słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? 15.A jak mają zwiastować,
jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują
dobre nowiny! 16.Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz:
Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? 17.Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. [18.Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak:
Po całej ziemi
Rozległ się ich głos,
A słowa ich dotarły
Aż do krańców ziemi].
Graduale
Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez
wszystkie pokolenia wierność Twoją. Alleluja! (Ps 89,2)

Biblijny tekst kazania
Mt 15,21-28
21.I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. 22.I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie,
Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. 23.On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją,
gdyż woła za nami. 24.A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. 25.Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż
mi! 26.A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.
27.Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów
ich. 28.Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja;
niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże łaskawy, dziękujemy Ci za Twoją dobroć objawioną nam w Jezusie
Chrystusie, Synu Twoim, przez którego szukałeś tych, którzy zginęli z domu izraelskiego, a tym, którzy uwierzyli w Jego Imię dałeś prawo stać się Twoimi dziećmi. W Chrystusie zniosłeś wszelkie różnice między ludźmi. Każdego wzywającego Twojego świętego Imienia wysłuchujesz i obdarzasz zbawiennymi owocami krzyżowej śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna. Chwalimy i błogosławimy Cię za to, dobry Panie, Boże
wszechmogący!
Panie Boże, prosimy Cię o niezłomną wiarę i pewność, że nie odrzucisz nikogo
sprzed swojego oblicza i proszącego Cię z pokorą nie odprawisz z niczym. Otwórz nasze usta, abyśmy Cię z radością wysławiali i przed całym światem składali świadectwo
naszej wiary w Twojego Syna umiłowanego, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi ludźmi na świecie. Ochraniaj łaskawie naszą Ojczyznę, nasze warsztaty pracy i domy. Udziel zwierzchności naszej ducha sprawiedliwości
i mądrości. Wylej na nas ducha braterstwa i zgody, byśmy społem budowali Królestwo
pokoju.
Błogosław Twój Kościół na ziemi i napełń mocą wiary jego sługi.
Wysłuchaj wołania naszego przez Jezusa Chrystusa, który jest światłem i życiem
naszym. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I będą wielbić Imię Twoje, Panie. Alleluja!
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18. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Hasło tygodnia
A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata
swego. (1 J 4,21)

Introit nr 73
Zgromadzenie liturgiczne

Ksiądz
I
* Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą
bezbożnych
* Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
* Panie, wskaż mi drogi swoje,
II
* Błogosławiony każdy, który się boi Pana,
* Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla
ludu swego,
* Bym mógł oglądać szczęście wybrańców
Twoich,

* Ani nie stoi na drodze grzeszników.
* I zakon jego rozważa dniem i nocą.
* Ścieżek swoich naucz mnie!
* Który kroczy Jego drogami!
* Nawiedź mnie zbawieniem swoim,
* Radować się radością ludu Twego.

Kolekty
1. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że objawiłeś nam swoją
wolę i chcesz, abyśmy Ciebie czcili i miłowali./ Pragniemy Ciebie z całego serca miłować i służyć Ci przez okazywanie miłości naszym bliźnim./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki
wieków.
2. Wszechmogący Boże, który sprawujesz swoje łaskawe rządy nad nami,/ dopomóż
nam dążyć do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu,/ aby Twoje Królestwo umacniało się wśród nas i wielbione było święte Twoje Imię./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący, wieczny Boże i Panie!/ Okaż nam grzesznikom miłosierdzie swoje,/
abyśmy, chociaż zasług nie mamy, nie byli odrzuceni i skazani na potępienie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Ef 5,15-20
15.Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy,
16.wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 17.Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. 18.I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, 19.rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni
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duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 20.dziękując zawsze za wszystko
Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 21.ulegając jedni drugim
w bojaźni Chrystusowej.
Graduale
Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje. Alleluja! (Ps 25,14)
Ewangelia: Mk 10,17-27
17.A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go:
Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? 18.A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 19.Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,
nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. 20.A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego
wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. 21.Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością
i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. 22.A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. 23.A Jezus, spojrzawszy
wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa,
wejść do Królestwa Bożego! 24.A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję
w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! 25.Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez
ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. 26.A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 27.Jezus spojrzał na nich
i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest możliwe.

Kazanie
5 Mż 30,11-14
11.To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani
za dalekie. 12.Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba
i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 13.Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi,
i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 14.Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich
ustach i w twoim sercu, abyś je czynił.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie i Boże, który stworzyłeś wszystko co istnieje! Nieustannie troszczysz się o nas
i obdarzasz chlebem powszednim. Wielbimy Ciebie, sławimy Twoje Imię, bo Tobie
zawdzięczamy życie i poznanie Twojej woli, szczęśliwe dni i światło, dzięki któremu
rozpoznajemy to, co służy zbawieniu. Dzięki Chrystusowi jesteśmy Twoimi dziećmi
i obywatelami Twojego Królestwa, o przyjście którego prosimy Cię, gdy codziennie
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wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje. Niechaj zapanuje pokój, sprawiedliwość i dobro
między nami, aby umocniło się Twoje panowanie.
Naucz nas miłością odpowiadać na Twoją miłość. Dopomóż nam w słabości naszej
miłować Ciebie z całego serca i duszy, a bliźniego jak siebie samego. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zapomnieć mieli o tym najważniejszym przykazaniu, jakim jest przykazaniu miłości. Z pomocą Ducha Świętego pragniemy Tobie dochować wierności,
służyć Ci z pokorą wypełniać wszystkie Twoje przykazania.
Miej w łaskawej opiece wszystkich ludzi, w których masz upodobanie. Niechaj zapanuje zgoda między narodami, człowiek w człowieku zobaczy brata. Niechaj skłóceni
między sobą ludzie podadzą sobie dłonie i pojednają się w imię miłości, którą okazałeś
nam w Jezusie Chrystusie.
„Ducha miłości wylej na nas, Panie,
Byśmy serdecznie wzajem się kochali
I Twe miłości pełniąc przykazanie,
Statecznie aż do końca w niej wytrwali”.
Wysłuchaj nas miłosierny Boże przez Syna swojego umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Błogosławieni, którzy strzegą prawa. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: W każdym czasie wykonują sprawiedliwość! Alleluja!
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19. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Hasło tygodnia
Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony.
(Jr 17,14)

Introit nr 74
Ksiądz
I
* Błogosławiony ten, któremu odpuszczono
występek,
* Otaczasz mnie radością wybawienia.
* Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie
poczytuje winy,
II
* Ty jesteś, Panie, ochroną moją,
* Kto ufa Panu,
* Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi!

Zgromadzenie liturgiczne
* Ten, którego grzech został zakryty.
* I winy mojej nie ukryłem.
* A w duchu jego nie ma obłudy!

* Strzeżesz mnie od ucisku.
* Tego Jego łaska otacza.
* Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!

Kolekty
1. Boże łaskawy, Zbawicielu nasz i Zachowawco!/ Dziękujemy Ci za krzyżową zasługę
Jezusa, dzięki której odpuszczasz nam grzechy nasze./ Spraw, abyśmy z wdzięcznością
przyjęli dary zbawienia i wytrwali w wierze aż do końca dni naszych./ Wysłuchaj nas
przez Syna swojego, który w jedności z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże, święty i nieśmiertelny Panie!/ Dopomóż nam przyoblec się w nowego człowieka, którego stwarzasz na wzór swojego Syna./ Spraw łaskawie, abyśmy dzięki pomocy Ducha Świętego żyli w sprawiedliwości i świętości prawdy./ Wysłuchaj nas przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Prosimy Cię, udziel nam Ducha prawdy i pokoju,/
abyśmy poznali, co się Tobie podoba i abyśmy żyli według Twojego upodobania./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako
prawdziwy Bóg na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Mż 34,4-10
4.Wyciosał Mojżesz dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano
i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał; do ręki wziął dwie tablice kamienne.
5.I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. 6.Wtedy
Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nie-
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skory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, 7.zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia!
8.I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon 9.i rzekł: Jeżeli znalazłem
łaskę w oczach twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku; odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie.
10.Na to On rzekł: Oto Ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie
się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz,
ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co Ja z tobą uczynię.
Ewangelia: Mk 2,1-12
1.I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu.
2.I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im
słowo. 3.I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. 4.A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 5.A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. 6.A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie;
ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: 7.Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może
grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? 8.A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że
tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? 9.Cóż jest łatwiej,
rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź?
10.Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi,
rzekł paralitykowi: 11.Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.
12.I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali
i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.

Biblijny tekst kazania
Ef 4,22-32
22.Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem,
którego gubią zwodnicze żądze, 23.i odnówcie się w duchu umysłu waszego, 24.a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości
i świętości prawdy. 25.Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim
swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. 26.Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie;
niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, 27.nie dawajcie diabłu przystępu.
28.Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. 29.Niech żadne nieprzyzwoite
słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie
potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 30.A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
31.Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte
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spośród was wraz z wszelką złością. 32.Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni,
odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże, który żyjesz w światłości i kochasz się w prawdzie! Dziękujemy Tobie,
że w Jezusie Chrystusie uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć. Przyszedłeś do nas, aby
nas przyciągnąć do siebie. Chcemy być Tobie wdzięczni, niezmierzone są bowiem dary
Twojego ojcowskiego miłosierdzia. Nade wszystko wysławiamy Cię za śmierć krzyżową
Jezusa Chrystusa, dzięki której odpuszczasz nam nasze grzechy, mamy pokój z Tobą,
pojednanie i przyjść możemy przed Twoje oblicze, pełne łaski i miłosierdzia.
Panie Boże, nie pamiętaj nam naszych grzechów. Nie według świętości obchodź się
z nami, lecz okaż nam łaskę i miłosierdzie. Wiele bowiem grzeszymy i jedynie na Twoją
karę zasługujemy. Twoja miłość nas rozgrzesza i dźwiga z upadku.
Panie Boże, prosimy Cię, przetwórz serca nasze, przeobraź nas na wzór i obraz
swojego Syna, daj nam Ducha Świętego, aby nas oświecił, poświęcił i utrzymywał
w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa. Dopomóż nam w walce z grzechem, gdyż
bez Twojej pomocy jesteśmy bezsilni i nic dobrego uczynić nie możemy. Niechaj Twoja
dłoń prowadzi nas przez życie, ochrania i napełnia mocą wiary, nadziei i miłości.
Miej w opiece wszystkich chorych, ułomnych, zasmuconych, samotnych i umierających. Spraw, abyśmy byli zawsze gotowi pomagać bliźnim naszym, nieść pomoc potrzebującym i w ten sposób wypełnić zakon Chrystusowy.
Błogosław nasze domy i rodziny, naszą pracę i wychowanie dzieci. Niechaj nasze
czyny służą chwale Twojego Imienia świętego.
Wysłuchaj nas przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Pan wysłuchuje tych, którzy do Niego wołają. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I ocala ich ze wszystkich udręk. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko,
abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Mi 6,8)

Introit nr 75
Ksiądz
I
* Chwalcie Pana, wszyscy aniołowie Jego,
* Niech wszystko chwali Imię Pańskie,
* Chwalcie Pana królowie ziemscy i wszystkie narody,
II
* Zakon Pana jest doskonały,
* Świadectwo Pana jest wierne,
* Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,

Zgromadzenie liturgiczne
* Chwalcie go, wszystkie zastępy Jego!
* Bo On rozkazał i zostało stworzone!
* Młodzieńcy i starcy razem z dziećmi.

* Pokrzepia dusze.
* Uczy prostaczka mądrości.
* Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.

Kolekty
1. Boże i Panie, Stworzycielu i Dawco wszelkiego dobra!/ Dziękujemy Ci za życie nasze
i wszystko co łączy nas w społeczność wiary i miłości./ Ucz nas wierności względem
siebie, dopomóż w zachowaniu prawdy i w uświęceniu naszego życia./ Wysłuchaj nas
w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
2. Panie Boże i Ojcze nasz, światłości wieczna!/ Twoją wolą jest, abyśmy wstrzymywali się od wszeteczeństwa i uświęcali nasze życie./ Spraw łaskawie, abyśmy postępowali według przykazań Twoich i przynosili owoce godne naszej wiary./ Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże, wierny Ojcze!/ My grzeszni ludzie, prosimy Cię, okaż nam
łaskę i odpuść nam nasze winy./ Prowadź nas przez Ducha swojego, abyśmy zachowani zostali w prawdzie i nieobłudnej wierze./ Wysłuchaj nas przez wiecznie królującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Mż 8,18-22; 9,12-17
18.Wyszedł Noe z synami swymi i żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim
byli. 19.Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza
na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. 20.Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu
i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę ca-
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łopalną na ołtarzu. 21.I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy
nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od
młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem.
22.Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima,
dzień i noc.
12.Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną
a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; 13.łuk
mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 14.Kiedy zbiorę
chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, 15.wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już
nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. 16.Gdy tedy łuk ukaże
się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem
a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. 17.I rzekł Bóg do Noego:
To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest
na ziemi.
Lekcja: 2 Kor 3,3-6[7-9]
3.Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze
usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach
kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. 4.A taką ufność mamy przez Chrystusa ku
Bogu, 5.nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, 6.który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. [7.Jeśli tedy służba śmierci,
wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie
mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego,
8.czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? 9.Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości].
Graduale
Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę jej strzegł do końca. Alleluja!
(Ps 119,33)

Biblijny tekst kazania
Mk 2,23-28
23.I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli
rwać kłosy. 24.Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego
czynić nie wolno? 25.A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy
był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? 26.Jak wszedł do domu Bożego
za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? 27.Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. 28.Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Święty Boże, nieśmiertelny Panie, jedynie Ty jesteś wieczny, godny czci i uwielbienia. Oczekujesz, że będziemy Ci dziękować za Twoją dobroć, my zaś widzimy często
jedynie to, czego nam brakuje. Spodziewasz się, że będziemy Cię uwielbiać i głosić
chwałę Twojego Imienia, a my często w naszych modlitwach narzekamy nad tym, co
nas dręczy i smuci. Racz przebaczyć nam nasze grzechy i zaniedbania. Dopomóż przezwyciężyć słabości i ułomności nasze. Napełń Duchem swoim, abyśmy w Nim i przez
Niego prawdziwie wielbili Cię, za Twoją dobroć szczerze Ci dziękowali i nigdy nie narzekali, lecz służyli Ci z radością i w prostocie serca.
Panie Boże, spraw łaskawie, abyśmy umieli składać w Twoje ręce sprawy, wobec
których jesteśmy bezsilni i bezradni. Dla Ciebie nie ma sytuacji bez wyjścia i rozwiązania. Gdy wkraczasz w nasze życie, dzieją się niepojęte dla nas rzeczy. Ożyw więc naszą
wiarę, rozbudź ducha ufności i dopomóż nam przezwyciężyć samych siebie, nasze
słabości i trwogę przed wrogami. Przede wszystkim pragniemy być posłuszni Tobie,
wypełniać Twoją wolę objawioną w wiecznym Słowie prawdy i łaski. Nie dopuść abyśmy skalali nasze serca wszeteczeństwem, kłamstwem, oszustwem i niewiernością,
ale w Duchu Świętym uświęcali życie swoje i przygotowywali się na dzień przyjścia
Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego racz nas zachować i wysłuchać. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. (Rz 12,21)

Introit nr 76
Ksiądz
I
* Droga Boża jest doskonała,
* Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają,
* Dajesz mi tarczę zbawienia swego
II
* Nie bój się, bom Ja z tobą,
* Wzmocnię cię, a dam ci pomoc,
* Ująłem cię za twoją prawicę

Zgromadzenie liturgiczne
* Słowo Pańskie jest wypróbowane.
* A łaskawość Twoja czyni mnie wielkim.
* A prawica Twoja wspiera mnie.
* Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!
* Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.
* I mówię do ciebie: Ja cię wspomogę!

Kolekty
1. Panie Boże, słońce wschodzi nad ludźmi dobrymi i złymi!/ Prosimy Cię, spraw, aby
znikła wszelka nienawiść, a zapanował pokój i poszanowanie sprawiedliwości./ Naucz
nas naśladować Twojego Syna w miłości do ludzi, gdyż wszystkich umiłowałeś i postanowiłeś zbawić./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Panie, Boże zbawienia naszego!/ Prosimy Cię, uzdrów nas w walce z władzami
ciemności i ze złymi duchami w okręgach niebieskich./ Niechaj światło Twojego Słowa
umocni nas w wierze i poznaniu prawdy, abyśmy przez Ducha Świętego zachowani
zostali do życia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym,
Pocieszycielu naszym.
3. Wszechmogący, wiekuisty Boże,/ prosimy Cię, spoglądaj łaskawie na Kościół Twojego Syna, albowiem Ty jedynie jesteś naszą mocą i zbawieniem./ Uchwyć nas prawicą
swoją, abyśmy się nie chwiali we wierze i nie wpadli w niewolę grzechu./ Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako prawdziwy Bóg na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: Ef 6,10-17
10.W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11.Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12.Gdyż bój
toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami,
z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13.Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy
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wszystkiego, ostać się. 14.Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy
pancerz sprawiedliwości 15.I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, 16.a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić
wszystkie ogniste pociski złego; 17.weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
Graduale
Łaskę i prawo opiewać będę; Tobie, Panie, grać będę. Alleluja! (Ps 101,1)
Ewangelia: Mt 5,38-48
38.Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 39.A Ja wam powiadam: Nie
sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
40.A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. 41.A kto
by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42.Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 43.Słyszeliście, że
powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44.A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za
tych, którzy was prześladują, 45.Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie,
bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46.Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47.A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych,
cóż osobliwego czynicie? Czyż, i poganie tego nie czynią? 48.Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Biblijny tekst kazania
Jr 29,1.4-7[8.9]10-14
1.To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar
uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. 4.Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: 5.Budujcie
domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! 6.Pojmujcie żony
i płodźcie synów i córki; wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało.
7.A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! [8.Gdyż tak
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są
wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią.
9.Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi
Pan]. 10.Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was
i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.
11.Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 12.Gdy będziecie mnie wzywać
336

21. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 13.A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie
mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 14.objawię się wam – mówi Pan –
odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do
których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca,
skąd skazałem was na wygnanie.
Modlitwa powszechna Kościoła:
Panie Boże miłości i łaski! Z wdzięcznością i uwielbieniem wspominamy Twojego
Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego dałeś nam poznanie zbawiennej woli swojej
wobec nas, grzesznych i słabych ludzi. Pragniesz, abyśmy nie odpłacali złem za złe, lecz
okazywali miłość i serdeczność naszym bliźnim, nawet wrogom i nieprzyjaciołom, gdyż
nasza sprawiedliwość powinna przewyższać sprawiedliwość władców tego świata.
Przebacz nam, jeśli nie zawsze potrafimy podać przebaczającą dłoń naszym bliźnim
niezależnie od ich stosunku do nas i przyjść z pomocą potrzebującym.
Uzbrój nas do walki ze złem, przepasz nasze biodra prawdą, przyodziej w pancerz
sprawiedliwości, w ręce nasze włóż tarczę wiary i miecz Słowa, abyśmy ostać się mogli
w zwaśnionym i pełnym niepokoju świecie. Dopomóż nam zwyciężać samych siebie
oraz grzech, śmierć i szatana, który pragnie naszej zguby. Wierzymy, że jedynie
w Chrystusie Jezusie dane jest nam zwycięstwo, gdyż sami „złego nie zdołamy zmóc”.
Panie Boże miłosierny, zachowaj świat od wojny i krwi przelewu. Dopomóż przezwyciężyć nienawiść między narodami, stronnictwami i pojedynczymi ludźmi. Niechaj
zapanuje zgoda i miłość, abyśmy mogli żyć w szczęśliwości, budować królestwo prawdy i sprawiedliwości, oczekując z nadzieją na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszego Kościoła. Daj mu wiernych pasterzy
i wierzący lud, aby stał się solą ziemi i światłością świata, przede wszystkim niósł wysoko sztandar Ewangelii o pojednaniu i pokoju.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Panie, niech u Ciebie znajdą upodobanie słowa ust moich. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: I myśli serca mego u Ciebie, Panie, Opoko moja i Odkupicielu mój! Alleluja!
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Hasło tygodnia
U ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.

(Ps 130,4)

Introit nr 77
Ksiądz
I
* Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!
* Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie,
* U Ciebie jest odpuszczenie,
II
* W Panu pokładam nadzieję,
* Dusza moja oczekuje Pana,
* Oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska

Zgromadzenie liturgiczne
* Panie, wysłuchaj głosu mojego!
* Panie, któż się ostoi?
* Aby się Ciebie bano.
* Oczekuję słowa Jego.
* Tęskniej niż stróże poranku.
* I odkupienie u niego obfite!

Kolekty
1. Boże, Ojcze nasz łaskawy!/ Nie pozwól nam być obojętnymi wobec Twojej miłości
i łaski./ Spraw, abyśmy odpuszczali grzechy naszym bliźnim, jak Ty odpuszczasz nam
nasze winy./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela
naszego.
2. Panie Boże wszechmogący, Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Dziękujemy Ci, że przez
Ducha Świętego rozpocząłeś w nas dzieło odrodzenia i zbawienia wiecznego./ Spraw
łaskawie, abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa,
naszego Pana,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu
naszym.
3. Miłosierny Boże i Ojcze, który odpuszczasz nam nasze grzechy!/ Prosimy Cię, udziel
nam Ducha Świętego, aby uczył nas okazywać miłosierdzie i naszym bliźnim przebaczać ich przewinienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 44,21-23
21.Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś moim sługą, stworzyłem cię, jesteś
moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie. 22].Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. 23.Wykrzykujcie niebiosa,
bo Pan to uczynił, krzyczcie głośno, wy, głębiny ziemi, wy, góry, wybuchajcie okrzykiem radości, ty, lesie, ze wszystkimi swoimi drzewami, gdyż Pan odkupił Jakuba i wsławił się w Izraelu!

338

22. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Ewangelia: Mt 18,21-35
21.Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu
memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? 22.Mówi mu Jezus: Nie
powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. 23.Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze
sługami swymi. 24.A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. 25.A ponieważ nie miał z czego
oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług
został spłacony. 26.Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie! Okaż mi
cierpliwość, a oddam ci wszystko. 27.Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go
i dług mu darował. 28.A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.
29.Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość,
a oddam ci wszystko. 30.On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 31.A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo
i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. 32.Wtedy przywołał go
pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił.
33.Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się
nad tobą? 34.I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. 35.Tak
i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.

Biblijny tekst kazania
Rz 7,14-25a
14.Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. 15.Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale
czego nienawidzę, to czynię. 16.A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że
zakon jest dobry. 17.Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie.
18.Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem
zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; 19.albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 20.A jeśli czynię to, czego nie
chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. 21.Znajduję tedy w sobie
zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; 22.bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. 23.A w członkach swoich dostrzegam
inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze
mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. 24.Nędzny ja człowiek!
Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 25a.Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Modlitwa powszechna Kościoła
Na wieki bądź błogosławiony, Panie Boże i Ojcze nasz łaskawy, który odpuszczasz
nasze grzechy, nie dlatego, że zasługujemy na Twoją litość, lecz dla zasługi Twojego Sy339
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na, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ty wysłuchujesz codziennie naszej
modlitwy: „Odpuść nam winy nasze”, oczyszczasz krwią swojego Syna i napełniasz Duchem Świętym, abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa.
Panie Boże, dostąpiliśmy miłosierdzia, spraw więc, abyśmy również okazywali miłosierdzie naszym bliźnim, przebaczali im winy i pomagali w odrodzeniu życia przez
poznanie Twojego Syna, naszego Pana i Pojednawcę. Uczyń nas wiernymi świadkami
krzyża Golgoty, znaku pojednania i miłości Twojego serca ojcowskiego.
Spraw, miłosierny Boże, abyśmy modlili się nieustannie za wszystkich ludzi, błagając Cię o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla chorych, opuszczonych, uciśnionych i umierających. Niechaj spłynie Twój pokój na tych, w których masz upodobanie.
Błogosław wychowanie dzieci i młodzieży. Umocnij rodziny nasze w miłości i serdecznym usługiwaniu wzajemnym. Niechaj zaowocuje ku Twojej chwale dzieło naszych rąk i umysłu.
Boże, prosimy Cię, chroń Kościół swój na ziemi, zachowaj go w świętości na dzień
przyjścia naszego Zbawiciela. Racz łaskawie błogosławić biskupom i nauczycielom
Twojego Słowa.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Panie, nie pozywaj na sąd sługi swego.
Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed
Tobą.
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Hasło tygodnia
Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. (1 Tm 6,15.16)

Introit nr 78
Ksiądz
I
* Jedynemu władcy, Królowi królów i Panu
panów,
* Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi.
* Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go
boją,
II
* Dusza nasza oczekuje Pana,
* W Nim bowiem raduje się serce nasze,
* Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie,

Zgromadzenie liturgiczne
* Niech będzie cześć i moc wieczna.
* On patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi.
* Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego.

* On pomocą naszą i tarczą naszą.
* Bo zaufaliśmy Jego świętemu Imieniu.
* Ponieważ w Tobie mamy nadzieję!

Kolekty
1. Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci za naszą ziemską ojczyznę, dom wszystko, co służy do zachowania naszego życia./ Prosimy Cię serdecznie,
sprawuj swoje rządy między nami i daj nam chęci oraz zdolności do budowania wśród
nas królestwa szczęścia i pokoju./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Wszechmogący Boże i Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Wysławiamy Cię za dobroć
i Twoje Słowo, przez które prowadzisz nas do Królestwa swojej chwały./ Spraw w swojej miłości, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie,/
gdzie z swoim Synem i Duchem Świętym żyjesz w jedności i królujesz na wieki wieków.
3. Miłosierny, wieczny Boże i Ojcze./ Prosimy Cię, prowadź nas we wierze w Twojego
Syna i dopomóż nam przezwyciężyć nasze umiłowanie rzeczy doczesnych./ Spraw,
abyśmy byli Tobie wdzięczni za dobroć Twoją i szukali jej wyłącznie w Twoim Synu,/
przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 2 Mż 1,8-20
8.Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. 9.Rzekł on do
ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. 10.Postąpmy więc
z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on
przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. 11.Usta-
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nowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses. 12.Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich.
13.Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót 14.i uprzykrzali im życie uciążliwą
robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali
pod przymusem. 15.Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna
nazywała się Szifra, a druga Pua, 16.mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast
hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. 17.Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im
nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. 18.Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także
chłopców? 19.Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak
kobiety egipskie; są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. 20.A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał.
Lekcja: Flp 3,17-21
17.Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według
wzoru, jaki w nas macie. 18.Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem,
a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
19.końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą,
myślą bowiem o rzeczach ziemskich. 20.Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też
Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, 21.Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
Graduale
Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech ci błogosławią! Niech mówią o chwale królestwa Twego i niech opiewają potęgę
Twoją. Alleluja! (Ps 145,10.11)

Biblijny tekst kazania
Mt 22,15-22
15.Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. 16.I wysłali do
niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że
jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie
oglądasz się na osobę ludzką. 17.Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? 18. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu
mnie kusicie, obłudnicy? 19.Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu denar. 20.I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? 21.Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi
do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. 22.A gdy to
usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Boże, Panie nieba i ziemi, Władco wszechświata, Stwórco rzeczy widzialnych i niewidzialnych! Oddajemy Tobie cześć i wielbimy Cię, gdyż Twoja chwała przewyższa
dostojeństwo i piękno całego stworzenia. Przyodziany w szatę światłości królujesz od
wieków na wieki i obdarzasz życiem królestwo roślin i zwierząt. Dajesz nam, swoim
dzieciom, odkupionym krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wszystko, co potrzebne
jest do życia, a więc dom i ojczyznę, pokarm i odzienie, przyjaciół i pracę. Przez swoje
Słowo uczysz nas wypełniać powinności wobec naszej ziemskiej ojczyzny i Kościoła,
duchowej naszej matki.
Wysłuchaj nas, gdy o pomyślność naszych wiosek i miast Cię prosimy. Błogosław
naszą pracę, wysiłek umysłu, aby cokolwiek czynić będziemy, służyło szczęściu, pokojowi i sprawiedliwości. Przywódcom naszego narodu daj mądre serce, umiłowanie
prawdy i Ewangelii Twojego Syna. Zachowaj nas wszystkich w zgodzie i miłości. Daj nam
wszystkim nowe serca, zawsze gotowe do przebaczania i służby dla bliźniego.
Przede wszystkim spraw, abyśmy nie zapomnieli, że nasza prawdziwa ojczyzna jest
w niebie, skąd oczekujemy przyjścia naszego Zbawiciela. Prowadź nas przez Ducha
Świętego do niebieskiej Jerozolimy, a gdy staniemy w świętym Mieście, okaż nam
chwałę swoją, a my zaś wielbić Cię będziemy wraz z wszystkimi aniołami i zastępami
niebieskimi na wieki wieków.
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Niechaj mówią zawsze: Wielki jest Pan! Alleluja!
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Hasło tygodnia
Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie
świętych w światłości. (Kol 1,12)

Introit nr 79
Ksiądz
Zgromadzenie liturgiczne
I
* Daj mi, Panie, poznać miarę dni moich
* Abym wiedział, jak jestem znikomy!
* Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni * A jak tchnienie jest tylko wszelki człowiek.
moje
* W Tobie jest nadzieja moja.
* Ratuj mnie od wszelkich występków moich!
II
* Czegóż mam się spodziewać teraz, o Pa- * W Tobie jest nadzieja moja.
nie?
* Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej,
* I nastaw uszu na wołanie moje!
* Nie milcz na łzy moje!
* Gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie.
Kolekty
1. Panie Boże naszego zbawienia!/ Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, przez którego
okazujesz nam łaskę i udzielasz zbawienia wiecznego./ Spraw, abyśmy przez wiarę
uchwycili się Chrystusa i w Nim znaleźli nowe życie,/ przez którego racz nas wysłuchać
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Boże, Ojcze łaski i miłosierdzia!/ Upodobało się Tobie, aby w Jezusie Chrystusie
zamieszkała pełnia boskości./ Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby wszyscy ludzie pojednali się z Tobą i aby w krwi Chrystusa znaleźli pocieszenie i pokój./ Wysłuchaj nas
przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
3. Łaskawy nasz Panie, miłosierny i święty Boże!/ Prosimy Cię, zachowaj i utwierdź
w nas poznanie Twojej prawdy/ i doprowadź w nas do końca rozpoczęte przez Ciebie
dzieło naszego zbawienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Lekcja: 1 Kor 9,16-23
16.Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie
koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. 17.Albowiem jeśli to czynię
dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi
szafarstwo. 18.Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo,
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aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii. 19.Będąc wolnym
wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. 20.I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod
zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych,
którzy są pod zakonem, pozyskać. 21.Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez
zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby
pozyskać tych, którzy są bez zakonu. 22.Dla słabych stałem się słabym, aby słabych
pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.
23.A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.
Graduale
Prawica Pana podniesiona, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Alleluja!
(Ps 118,16)

Ewangelia: Mk 1,21-28
21.I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. 22.I zdumiewali
się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie.
23.A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał,
24.mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim
Ty jesteś, święty Boży. 25.A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego.
26.A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego.
27.I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. 28.I wnet rozeszła
się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Biblijny tekst kazania
Iz 51,9-16
9.Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś, ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? 10.Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? 11.I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na
Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości
i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. 12.Ja, Ja jestem tym, który was pociesza.
Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak
trawa? 13.A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć
zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? 14.Spętani będą szybko
rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba. 15.Ja, Pan, jestem twoim Bogiem,
Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię. 16.I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!
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Modlitwa powszechna Kościoła
Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci serdecznie, że jako
wieczny Bóg, Pan tajemnicy i niepojętej mocy, przybliżyłeś się do nas w Jezusie Chrystusie i w Nim objawiłeś swoją zbawienną wolę wobec nas, grzesznych ludzi, niegodnych Twojego zmiłowania i ofiary krwi Twojego Syna. W Nim uwielbiłeś Imię swoje.
Słowa i czyny Jego, przede wszystkim krzyżowa śmierć Jego, na wieki opiewa Twoją
dobroć i łaskę. Chcemy Cię nieustannie wielbić przez posłuszeństwo Twojemu Słowu,
ufną wiarę, pokorną służbę dla chorych i opuszczonych. Boże, Ty nie żądasz od nas
ofiar, lecz miłosierdzia. Jedynie miłą jest Ci krzyżowa ofiara Twojego Syna.
Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszych domów, rodzin, zakładów
pracy szkół i urzędów. Błogosław Kościół nasz i wszystkich, których powołałeś do kierowania Ludem Twoim. Spraw, aby dobry owoc i obfity plon przyniósł posiew Twojego
Słowa. Zachowaj nam wolność zwiastowania Ewangelii, która jest mocą ku zbawieniu
każdemu wierzącemu. Niechaj wszędzie rozbrzmiewa radosna wieść o zbawieniu
w Jezusie Chrystusie. Niechaj budzi ona wiarę w sercach i gotowość niesienia pomocy
bliźnim.
Panie Boże, z pokorą prosimy Cię, uzbrój nas w cierpliwość i wiarę. Racz wysłuchać
przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Chrystus umarł i ożył. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Alleluja!
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Hasło tygodnia
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
(Mt 5,9)

Introit nr 80
Ksiądz
I
* Ty, Panie, zachowałeś duszę moją od dołu
zagłady,
* Ty znowu człowieka w proch obracasz
* Zwróć się ku nam, Panie!
II
* Panie, giniemy od gniewu Twego,
* Położyłeś, Panie, winy nasze przed sobą,
* Nasyć nas o świcie łaską swoją,

Zgromadzenie liturgiczne
* Gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje
grzechy.
* I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!
* Zmiłuj się nad sługami swymi!
* A srogością Twoją jesteśmy przerażeni.
* Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.
* Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!

Kolekty
1. Wszechmogący, wiekuisty Boże!/ Twoje Królestwo nie przychodzi dostrzegalnie
i nikt z nas nie zna dnia ani godziny, w której Twój Syn przyjdzie./ Prosimy Cię, dopomóż nam przez Ducha Świętego przygotować się na spotkanie z naszym Panem, abyśmy godni byli wejścia do Królestwa chwały./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Wszechmogący i wieczny Boże, Panie naszego życia!/ Pamiętasz o wszystkich dzieciach swoich w Jezusie Chrystusie, który panuje nad żywymi i zmarłymi./ Pragniemy
być wierni Twojemu Synowi, dla Niego żyć i umierać./ Wysłuchaj nas przez tegoż Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
3. Wszechmogący, wieczny Panie Boże, który przez swojego Syna wybawiłeś nas od
śmierci wiecznej!/ Prosimy Cię, pokrzep nasze serca przez Ducha swojego,/ abyśmy
codziennie pokrzepiali się Twoją łaską i żyli w pewności wiary, że dnia ostatecznego
powstaniemy z naszych grobów./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Mi 4,1-5[7b]
1.I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako
najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdą-
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żać. 2.I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do
świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego
ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu! 3.Wtedy rozsądzać
będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko
drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 4.I będzie siedział każdy
pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały. 5.Niech wszystkie ludy, każdy z nich
postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana,
naszego Boga, po wiek wieków. [[7b]A Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon,
odtąd aż na wieki].
Ewangelia: Łk 17,20-24[25-30]
20.(Jezus) zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział
im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, 21.Ani nie będą mówić : Oto
tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. 22.Rzekł też do
uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. 23.I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam
nie udawajcie. 24.Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż
po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. [25.Lecz przedtem musi wiele
cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. 26.A jak było za dni Noego, tak będzie i za
dni Syna Człowieczego. 27.Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe
wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. 28.Podobnie też było za dni Lota:
Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; 29.a w dniu kiedy Lot wyszedł
z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. 30.Tak też będzie w dniu,
kiedy Syn Człowieczy się objawi].

Biblijny tekst kazania
1 Tes 5,1-6[7-11]
1.A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. 2.Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. 3.Gdy mówić będą: Pokój
i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. 4.Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak
złodziej zaskoczył. 5.Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie
należymy do nocy ani do ciemności. 6.Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7.Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. 8.My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary
i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. 9.Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz
na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10.który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. 11.Dlatego napominajcie się nawzajem
i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
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Modlitwa powszechna Kościoła
Panie nasz, Boże wszechmogący, który suwerennie władasz wszechświatem, przyjmij dziękczynienie i uwielbienie majestatu Twojej chwały. Uwielbiamy Cię, Boże niepojętej miłości, wszak Ty, jako Pan stworzenia, jesteś jedynie godny czci i chwały.
Twoje Królestwo sprawiedliwości i pokoju trwa na wieki.
W Jezusie Chrystusie przybliżyło się Twoje Królestwo i objawiła się przez Jego
zmartwychwstanie Twoja władza, moc i światłość, która rozprasza mroki naszego życia. W światłości tej prowadź nas, Boże, i zachowaj w radości i szczęściu. Dla chwały
Twojego Syna pragniemy żyć i działać, dla Niego też jesteśmy gotowi umierać, gdyż
czy żyjemy, czy umieramy, Jego jesteśmy na wieki. Przeznaczyłeś nas bowiem do życia
w społeczności z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem przed Twoim obliczem.
Boże, zanim powołasz nas przed swój majestat, przypominaj nam nieustannie, że biodra nasze winny być przepasane i świece zapalone. Nie dopuść, abyśmy jak ludzie
czasów Noego i Lota zajmowali się wyłącznie sprawami doczesnymi, a zapominali
o życiu wiecznym, wszak nie mamy tu miasta trwałego, lecz jako pielgrzymi nieustannie podążamy do niebieskiej Jerozolimy, gdzie wraz z aniołami i zastępami niebiańskimi będziemy Cię wielbić z radością na wieki.
Dopomóż w dźwiganiu krzyża chorym i cierpiącym. Niechaj zmartwychwstały Pan
będzie światłem dla umierających. Niechaj w Nim nadzieję pokładają wszystkie narody,
gdyż dałeś Go nam, aby nas wykupionych z niewoli grzechu, śmierci i władzy szatana
przyprowadzić przed Twoje oblicze jaśniejące chwałą i dostojeństwem.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Alleluja!
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Hasło tygodnia
My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. (2 Kor 5,10)

Introit nr 81
Ksiądz
I
* Pan idzie, by sądzić ziemię.

Zgromadzenie liturgiczne

* Nie pozywaj na sąd sługi swego,

* Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą!

* Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy
według swej wierności.
* Panie! Słuchaj modlitwy mojej, usłysz błaga- * Przez wierność swoją wysłuchaj mnie
nie moje!
w sprawiedliwości
swojej!

II
* Wyciągam, Panie, ręce do Ciebie,

* Dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
* Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój * I nie ukrywaj przede mną oblicza swego.
omdlewa,
* Daj mi o świcie doznać łaski Twojej!
* Wskaż mi drogę, którą mam chodzić.
Kolekty
1. Wszechmogący Boże, sędzio żywych i umarłych!/ Wszyscy staniemy w dniu sądu
ostatecznego przed obliczem Twojego Syna, aby zdać rachunek z naszego postępowania./ Prosimy Cię, dopomóż nam służyć z poświęceniem naszym bliźnim, abyśmy okazali się godnymi dostąpienia łaski zbawienia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wieczny Boże, Stworzycielu wszechrzeczy i Ojcze nasz jedyny!/ Wszelkie stworzenie zostało poddane z Twojej woli znikomości i oczekuje objawienia synostwa Twoich
dzieci./ Z tęsknotą oczekujemy odkupienia naszego ciała, wyzwolenia i życia wiecznego przed obliczem Twoim w Królestwie Twojej chwały./ Wysłuchaj nas przez Jezusa
Chrystusa, królującego z Tobą i z Duchem Świętym na wieki wieków.
3. Panie Boże wszechmogący,/ prosimy Cię, rządź nami przez Ducha swojego i pobudzaj nas do bogobojnego życia,/ abyśmy ze wszystkimi zbawionymi mogli być przy
Tobie./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Hi 14,1-6[7-12]13[14]15-17
1.Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. 2.Wyrasta jak kwiat
i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się. 3.Aleć jeszcze nad takim masz otwarte oczy
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i pozywasz mnie przed siebie na sąd. 4.Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie
ma ani jednego. 5.Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowiona u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, 6.odwróć od
niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem.
[7.Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną
dalej, 8.chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, 9.to
jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. 10.Lecz gdy
człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem?
11.Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, 12.tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego
snu]. 13.Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój
gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! [14.Gdy człowiek umiera, czy
znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana].
15.Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.
16.Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. 17.Mój występek jest zapieczętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą.
Lekcja: Rz 14,[1-6]7-13
[1.A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. 2.Jeden
wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. 3.Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go
przyjął. 4.Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 5.Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie
przy swoim zdaniu. 6.Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je,
dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu]. 7.Albowiem nikt
z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 8.bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy;
jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. 9.Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.
10.Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem?
Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. 11.Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan,
ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. 12.Tak
więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. 13.Przeto nie osądzajmy już jedni
drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia.
Graduale
Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Alleluja! (Ps 50 ,6)
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Biblijny tekst kazania
Łk 16,1-8[9]
1.Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. 2.I przywoławszy go,
rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie
będziesz mógł nadal zarządzać. 3.I rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro
pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. 4.Wiem,
co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa.
5.I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winieneś panu memu? 6.A ten odrzekł: Sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc: Weź zapis swój,
siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. 7.Potem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś? A ten
odrzekł: Sto korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. 8.I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są
przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. [9.I Ja wam powiadam: Zyskujcie
sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do
wiecznych przybytków].
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże wszechmogący, my, Twoje dzieci, dziękujemy Ci za Słowo żywota, przez
które prowadzisz nas przez życie i wskazujesz na ostateczny cel naszej doczesnej pielgrzymki. Słowo podziękowania przedkładamy Tobie w modlitwie naszej za społeczność, jaką mamy wokół Stołu Twojego i za dar ciała i krwi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię za to, że pozwoliłeś nam nazywać Ciebie Ojcem i modlić się do
Ciebie, a co czynić pragniemy zawsze z ufnością i pewnością wysłuchania.
Boże i Ojcze nasz niebieski, bliski jest czas wypełnienia się obietnicy Twojego Syna,
że przyjdzie, aby zabrać z tego świata swoją Oblubienicę, Kościół, i obdarować ją
wieczną chwałą w Królestwie swoim. Nie znamy dnia ani godziny, w której Chrystus,
nasz Pan i Zbawiciel przyjdzie i objawi się w chwale. Niechaj przeto Duch Święty dopomoże nam wytrwać w czujności! Niechaj nasze serca płoną jasnym ogniem wiary,
nadziei i miłości, abyśmy usprawiedliwieni przez Ciebie, przyodziani w szatę sprawiedliwości przez Twojego Syna, jako zaproszeni mogli wejść na wielką ucztę weselną
w Twoim Królestwie. Nie dopuść, abyśmy nawet przez krótką chwilę nie zapomnieli,
że dzień ten jest przed nami i że dopóki nań oczekujemy, winniśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawować zbawienie swoje.
Panie Boże, przygotuj wszystkie narody na spotkanie z Chrystusem, wszystkim
ludziom daj poznanie zbawiennej prawdy o krzyżu Twojego Syna, aby zapełniony został Twój dom i spełniła się odwieczna nadzieja ludzkości na pełnię życia w społeczności z Tobą.
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Antyfona
Ksiądz: Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi!
Alleluja!
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OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO ‒
NIEDZIELA WIECZNOŚCI
Hasło tygodnia
Niechaj biodra wasze będą przepasane.

(Łk 12,35)

Introit nr 82
Ksiądz
I
* Wrócą odkupieni przez Pana,
* Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości,
* Ci, którzy siali ze łzami,
II
* Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami,
* Usta nasze były pełne śmiechu,
* Odmień, Panie, losy nasze

Zgromadzenie liturgiczne
* Pójdą na Syjon z radosnym śpiewem.
* A troska i wzdychanie znikną.
* Niech zbierają z radością!
* Przeto byliśmy weseli, a język nasz był pełen radości.
* Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu.
* Jak strumienie w ziemi południowej.

Kolekty
1. Panie Boże, który od wieków na wieki jesteś Bogiem!/ Dziękujemy Ci, że przez swoje Słowo przygotowujesz nas na dzień przyjścia Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa./ Daj
nam ducha czujności, abyśmy wraz z wszystkimi wybranymi weszli do Królestwa Twojej chwały./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Boże nasz, Panie wieczności i niewyczerpanej cierpliwości!/ Dziękujemy Ci, że zgotowałeś wybranym swoim wieczną ojczyznę pokoju i odpocznienia./ Na wieki bądź
naszym Bogiem, daj nam zwycięstwo i zaspokój pragnienie ze źródła wody życia./
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.
3. Miłosierny i wieczny Boże!/ Ty chcesz, abyśmy nim do chwały wzniesieni zostaniemy,
pierwej cierpieli dla Chrystusa, naszego Pana./ Korzymy się przed Tobą i prosimy Cię, zachowaj nas we wierze w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne./ Wysłuchaj nas przez
Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: Iz 65,17-19[20-22]23-25
17.Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzec2y dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. 18.A raczej będą się radować i weselić po
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wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego
ludu radość! 19.I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie
usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. 20 .Nie będzie już tam niemowlęcia, które
by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie
dotknięty klątwą. 21.Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice,
będą spożywać ich plony. [22.Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą
sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie
wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani]. 23.Nie
będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć,
gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi.
24.I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. 25.Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę,
wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na
całej świętej górze – mówi Pan.
Ewangelia: Mt 25,1-13
1.Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy
lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2.A pięć z nich było głupich, pięć zaś
mądrych. 3.Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4.Mądre zaś
zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5.A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6.Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7.Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8.Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy,
gdyż lampy nasze gasną. 9.Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10.A gdy one odeszły
kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11.A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz
nam. 12.On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
13.Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Biblijny tekst kazania
Obj 21,1-7
1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi!
I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze
wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już
nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5.I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i praw-
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dziwe.6.I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7.Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu
Bogiem, a on będzie mi synem.
Modlitwa powszechna Kościoła
Panie Boże wszechmogący, pierwej niż powstała ziemia, od wieków na wieki, Ty
jedynie jesteś Bogiem! Dziękujemy Ci przez umiłowanego Pana i Zbawiciela naszego,
Jezusa Chrystusa, za miłość i wierność jaką okazywałeś nam w tym roku kościelnym,
a który dobiega już końca. Zachowałeś nas od wszelkiego złego, przeprowadzając bezpiecznie pośród burz i niebezpieczeństw życia codziennego. Pocieszałeś w smutku
i napełniałeś mocą w walce ze złym. Uwielbiamy Cię za Słowo Ewangelii o Twoim Synu, przez które wskazujesz nam cel naszej doczesnej pielgrzymki .
Boże wieczny, czas naszego życia wyznaczony jest na Twojej dłoni. Naucz nas liczyć
dni nasze, abyśmy serca nasze przywiedli do mądrości. Ustrzeż nas od nagłej śmierci,
lęku i trwogi przed rozstaniem się z doczesnością. Strzegłeś wejścia naszego, strzeż
i wyjścia, abyśmy oglądać mogli oblicze Twoje na wieki.
Panie Boże, przygotowałeś nam wieczne miasto, niebieską Jerozolimę, do której
nas prowadzisz przez Jezusa Chrystusa. Obiecujesz nam w niej wieczną radość i pokój.
Tęsknimy za życiem w jej murach i nad strumieniem wody żywej. Gdy nadejdzie chwila spełnienia nadziei naszej, zabierz nas, swoje dzieci, z obczyzny, z kraju pielgrzymów,
do wiecznej ojczyzny zbawionych.
Zanim to uczynisz, Panie, ochraniaj swój Kościół na ziemi, obdarz go świętością, zachowaj w prawdzie. Błogosław pasterzom Twojego ludu i utwierdź dzieło ich posługi.
Dobry Boże i Ojcze łaskawy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Kto wychodzi z płaczem! Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Będzie wracał z radością. Alleluja!
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Hasło dnia
O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie
do Boga żywego. (Ps 84,2.3)

Introit nr 110
Ksiądz
* Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! [Alleluja!]
* Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. [Alleluja!]
* Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich. [Alleluja!]

Zgromadzenie liturgiczne
* Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty
do przedsionków Pańskich. [Alleluja!]
* Nieustannie Ciebie chwalą! [Alleluja]
* Niż gdzie indziej tysiąc. [Alleluja]

Kolekty
1. Boże, święty i nieśmiertelny Panie!/ Z wdzięcznością wspominamy ojców naszej
wiary, którzy wznieśli ten dom modlitwy na chwałę Twojego Imienia./ Prosimy Cię,
umocnij nas w wierze przez Słowo o krzyżu Twojego Syna i przez uczestniczenie w
sakramentach świętych./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
2. Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że dla
nas uczyniłeś ten kościół miejscem odpocznienia i słuchania Słowa Bożego./ Prosimy
Cię zbuduj z serc naszych żywy Kościół, abyśmy ukończywszy nasze ziemskie życie,
wielbili Cię w niebieskiej świątyni./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Świętym, Pocieszycielu naszym.
3. Jezu Chryste, Zbawicielu świata, głowo Kościoła!/ Powiedziałeś, że prawdziwi czciciele będą Bogu oddawać cześć w Duchu i prawdzie./ Prosimy Cię, uczyń dom ten
miejscem nauczania prawdziwej nauki wiary, abyśmy zgodnie z Twoją wolą, wielbili
Ojca naszego, który jest w niebie./ Wysłuchaj nas Panie, który z Ojcem i z Duchem
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 1 Krl 8,27-30
27.Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię
ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?! 28.Wejrzyj na modlitwę swojego
sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie. 29.Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą
i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. 30.Zechciej wysłuchać
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błagania twojego sługi i twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miejscu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie, a wysłuchując, racz odpuścić!
Lekcja: Obj 21,1-5a
1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze wszelką
łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5a.I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto
wszystko nowym czynię.
Graduale
Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, głoście narodom czyny jego! Alleluja! (Ps 105,1)

Biblijny tekst kazania
Łk 19,1-10
1.I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. 2.A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3.pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie
mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. 4.Pobiegł więc naprzód i wszedł na
drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. 5.A gdy Jezus przybył
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś
muszę się zatrzymać w twoim domu. 6.I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością.
7.A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę.
8.Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim,
a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. 9.A Jezus rzekł do
niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. 10.Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
Modlitwa powszechna Kościoła
1. Panie Boże wszechmogący, Ojcze wielkiego miłosierdzia! Wielkie i wspaniałe są
Twoje dzieła. Głoszą one Twoją mądrość i chwałę Imienia Twojego na całej ziemi.
Przeto i my wraz ze wszystkim wybranymi i świętymi aniołami Twoimi wysławiamy
i wielbimy Cię, Ty bowiem jedynie jesteś godny czci i najwyższej chwały. Przed Twoim
obliczem pochylamy się w Dniu Pamiątki Założenia i Poświęcenia tego kościoła, który
dopomogłeś wznieść przodkom naszej wiary, aby w nim u stóp Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa, posilali się Twoim Słowem i mocą sakramentów świętych. Dziękujemy Ci,
że nam go zachowałeś jako miejsce spotkania i odpocznienia, społecznej modlitwy
i wspólnego budowania się we wierze, poznaniu prawdy i miłości braterskiej. Pobło-
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gosław to uroczyste nabożeństwo i przez Ducha Świętego daj wzrost posiewowi Twojego Słowa nam ku zbawieniu, Tobie zaś na chwałę Twojego Imienia świętego.
Prowadź w pokoju i utwierdź w prawdziwej wierze Kościół Twojego Syna na całej
ziemi. Miej w ojcowskiej opiece swojej tutejszą parafię i obdarz mocą Ducha Świętego, Ducha Mądrości i Prawdy, jej duszpastrza(erzy) i wszystkich, którzy przyczyniają się
do jej budowania i zachowania. A miejsce, które poświęcone zostało na dom Słowa
i modlitwy, niechaj służy po wszystkie czasy Twoim dzieciom ku umocnieniu we wierze, nadziei i miłości. Niechaj na tym miejscu z mocą rozlega się słowo Ewangelii
o zbawieniu w Chrystusie Jezusie i promienieje światło prawdy, aby życie nasze zostało odnowione na wzór i obraz Pana naszego, w którym i przez którego prowadzisz
swój lud do niebieskiej świątyni, gdzie Cię chwalić i wielbić pragniemy na wieki wieków.
Zachowaj od złego nasze domy i rodziny, naród i naszą Ojczyznę. Obdarz pokojem
i chlebem powszednim wszystkich ludzi na ziemi. Niechaj zapanuje zgoda między narodami, a człowiek człowiekowi niech będzie bratem.
Panie Boże łaskawy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana
i Zbawiciela naszego. Amen.
2. Wszechmocny Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że obdarowałeś wiarą i pobudziłeś do działania naszych przodków, by wznosili domy Twojego Słowa i modlitwy. Wielbimy dzisiaj Twoje Imię, że zachowałeś nasz kościół,
w którym możemy się modlić i słuchać Twojej Ewangelii o zbawieniu w Twoim Synu,
Jezusie Chrystusie. W Pamiątkę Poświęcenia Kościoła oddajemy pokłon przed Twoim
majestatem i radośnie wysławiamy Cię za Twoje niezgłębione miłosierdzie.
Boże łaskawy, spraw, byśmy zawsze z radością i ochotą spieszyli do Twoich sieni,
gdzie mówisz do nas przez Słowo i budujesz w wierze, nadziei i miłości. Chociaż niebo
i ziemia nie mogą Ciebie ogarnąć, Ty w swojej łaskawości dozwalasz nam spotykać się
z Tobą w przybytku Twojego Słowa świętego. Gromadź w nim wszystkie swoje dzieci,
jednocz je wokół krzyża Chrystusowego, by ożywieni przez Ducha Świętego, tworzyli
żywy Kościół i społeczność pielgrzymów naśladujących swojego Pana i Zbawiciela.
Prosimy Cię pokornie, Panie Boże, zachowaj nam dom Słowa i modlitwy. Natchnij
swoje sługi mocą Ducha Prawdy, by z mocą i wiarą głosili Ewangelię, która jest największym skarbem Twojego Kościoła. Oświeć ich serca i daj im odwagę do codziennego świadectwa o mocy i dobroci Twojego serca ojcowskiego. Błogosław naszych biskupów, aby mądrze kierowali z Twoją pomocą nawą Kościoła na chwałę Twego Imienia.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. [Alleluja!]
Zgromadzenie liturgiczne: I wysławiam Imię Twoje za łaskę i wierność Twoją. [Alleluja!]
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ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA
(NIEDZIELA PO ARCHANIELE MICHALE)
Hasło dnia
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. (Ps 145,15)

Introit nr 91
Ksiądz
* Panie, jak liczne są dzieła Twoje! Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia jest
pełna dóbr Twoich. Alleluja!
* Wszystko oczekuje na Ciebie, abyś im dał * Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dopokarm w swoim czasie. Alleluja!
brem. Alleluja!
* Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone by- * I odnawiasz oblicze ziemi. Alleluja!
wają. Alleluja!
Kolekty
1. Panie Boże miłosierny, świat pełen jest ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia./
Otwórz nasze serca i oczy, abyśmy widzieli wyciągnięte ręce, błagające o pomoc./ Jak
dzieła Twojego Syna świadczyły o Jego chwale, tak niechaj nasze uczynki miłosierdzia
świadczą o Twojej mocy, która objawia się za sprawą Ducha Świętego w naszym życiu./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Twoją jest wolą, abyśmy przede
wszystkim byli bogaci w Tobie./ Uchroń nas od miłości do dóbr doczesnych, stwórz
w nas serca miłujące bliźnich naszych i współczujące głodnym i bezdomnym./ Wysłuchaj
nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki
wieków.
3. Panie Boże wszechmogący, przyjmij chwałę i dziękczynienie z ust naszych, boś Ty
wszystko mądrze uczynił./ Dzięki Tobie pada deszcz i świeci słońce, nie ustaje siew
i żniwo./ Ręka Twoja wszystkim wspaniale kieruje i błogosławi nasze pola i niwy./ Daj
nam serca skore zawsze do dziękowania za życie i chleb powszedni./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 5 Mż 8,7-18
7.Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła
tryskają w dolinie i na górze; 8.do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa
figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; 9.do ziemi,
w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do
ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź; 10.gdzie
będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał.
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11.Bacz,

abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa
i ustawy, które ci dziś nadaję. 12.Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, 13.i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy
będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, 14.serce twoje
nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, 15.który cię prowadził przez tę wielką i straszną
pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały; 16.który na pustyni karmił cię manną, której
nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. 17.Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki
zdobyła mi to bogactwo. 18.Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania
bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to
dziś okazuje.
Lekcja: 2 Kor 9,6-15
6.A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć
będzie. 7.Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż
ochotnego dawcę Bóg miłuje. 8.A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski,
abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką
dobrą sprawę, 9.jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego
trwa na wieki. 10.A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; 11.a tak ubogaceni we
wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. 12.Bo sprawowanie tej służby nie tylko
wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach,
składanych Bogu. 13.Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że
podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą
wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; 14.a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. 15.Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego.
Graduale
Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest
miła. Alleluja! (Ps 147,1)

Biblijny tekst kazania
Mk 8,1-9
1.W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał
uczniów i rzekł do nich: 2.Żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść.
3.A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze; a przecież niektórzy z nich
przybyli z daleka. 4.I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże ktoś potrafi ich nakarmić
chlebem, tutaj, na pustyni? 5.I zapytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: Siedem.
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6I polecił

ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed ludem. 7.Mieli też kilka
rybek. I pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. 8.A jedli i nasycili się, i zebrali siedem koszów resztek chleba, które zbywały. 9.Było ich zaś około czterech tysięcy. I rozpuścił
ich.

Modlitwa powszechna Kościoła
1. Wszechmogący Boże i Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że
pozwoliłeś nam pracować i żyć w nadziei zebrania owoców trudu rąk i naszego umysłu. Wysławiamy Cię, bo codziennie wysłuchujesz nasze modlitwy i dajesz nam chleb
powszedni, na który nie zasługujemy. Jesteśmy ludźmi grzesznymi i często wypowiadamy Ci posłuszeństwo, a Ty jednak masz litość nad nami i sprawiasz, że słońce
wschodzi nad naszymi polami i pada deszcz na zasiew rąk naszych. Dopomóż nam
pamiętać, że każda kromka chleba jest darem Twojego miłosierdzia, że za nią powinniśmy Ci dziękować i dzielić się nią z ludźmi potrzebującymi. Bez Twojego błogosławieństwa wszelka praca i trud rąk naszych nie przyniesie pożądanego plonu.
Prosimy Cię, otwórz nasze serca i ręce, abyśmy z radością i ochotą pomagali potrzebującym. Rozbudź w nas ducha ofiarności na dzieło diakonii w Kościele Twojego
Syna. Niechaj nie zbraknie nigdy chleba w naszych domach opieki, a ci, którzy są samotni i bezdomni, niech znajdą w nich miejsce i opiekę.
Panie Boże miłosierny, spraw, aby wszyscy ludzie otrzymali pracę i uczciwie pracując, jedli własny chleb. Chroń nasze pola od ognia i gradu. Błogosław naszym zakładom
pracy, instytutom, szkołom i uczelniom. Zmiłuj się nad milionami ludzi, którzy umierają z głodu z powodu suszy, wojny i chorób.
Błogosław Kościołowi naszemu, i spraw, aby każdy w nim znalazł pokarm dla swojej
duszy. Niechaj Chrystus, chleb żywota, mieszka w domach naszych i kieruje naszymi
myślami i krokami, napełnia serca nasze Duchem Świętym i umacnia naszą wiarę,
abyśmy przede wszystkim byli bogaci w Tobie.
Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
2. Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów! Serca nasze w Tobie nadzieję
pokładają, bo jedynie Ty jesteś naszym Ojcem, który każdego dnia otwiera swoją rękę
i nasyca wszystko, co żyje.
Niechaj śpiewa Tobie pieśń chwały całe stworzenie, które Ty błogosławisz, aby
ziemia wydała plony potrzebne do wyżywienia wszystkiego, co z Twojej woli cieszy się
życiem i pragnie je zachować.
Dziękujemy Tobie za chleb powszedni, za pokarm, odzienie i obuwie, za nasze domy i rodziny, przyjaciół i pracę, za zdrowie i chęć do pracy.
Uwielbiamy Cię, bo Ty nas ochraniasz od wszystkiego złego i prowadzisz przez życie. Dajesz poznanie zbawiennej prawdy oraz posilasz nasze dusze prawdziwym chlebem żywota — Ciałem i Krwią Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
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Spraw, aby nasza wdzięczność za Twoje dary każdego dnia wyrażała się we wierze
czynnej w miłości do całego stworzenia, przede wszystkich naszych bliźnich: biednych
i chorych, wzgardzonych i opuszczonych, samotnych i cierpiących. Pomagaj nam wyciągać do nich ręce nasze, nieść im pomoc i pocieszenie, bez Twojej bowiem łaskawej pomocy nic dobrego nie możemy uczynić. Ucz nas dobroczynności, gościnności i serdecznego współczucia. Otwieraj oczy nasze każdego dnia, abyśmy umieli dostrzec biedę
i nędze, a także przyjść z właściwą pomocą tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.
Tak kieruj naszym życiem, aby nikt nie narzekał na obojętność naszą, skąpstwo i egoizm.
Raczej niechaj dzięki naszym dobrym uczynkom imię Twoje będzie chwalone i błogosławione.
Prosimy Cię także, chroń nas od nieszczęść: ognia i powodzi, choroby i utraty nadziei, ludzkiej nienawiści i wojny. Niech na całej ziemi zapanuje pokój, zgoda i miłość.
Spraw, aby sprawiedliwość i ewangelia Twojego Syna, wolność i poszanowanie praw
drugiego człowieka rządziły wszystkimi narodami.
Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
Amen.

Antyfona
Ksiądz: Będę śpiewał Panu, póki żyję. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Będę grał Bogu memu, póki jestem. Alleluja!
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ŚWIĘTO REFORMACJI (31 października)
Hasło dnia
Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony,
a którym jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3,11)

Introit nr 92
Ksiądz
I
* Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej!
Alleluja!
* Bóg jest ucieczką naszą i siłą naszą. Alleluja!
* Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. Alleluja!
II
* Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich. Alleluja!
* Pan Zastępów jest z nami. Alleluja!
* Bogu ufam, nie lękam się. Alleluja!

Zgromadzenie liturgiczne
* Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy. Alleluja!
* Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Alleluja!
* I góry zachwiały się w głębi mórz. Alleluja!

* I nie będę się wstydził. Alleluja!
* Warownym grodem jest nam Bóg. Alleluja!
* Cóż mi może uczynić człowiek? Alleluja!

Kolekty
1. Panie, Boże nasz i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Wielbimy Twoje Imię,
ponieważ okazujesz zmiłowanie swojemu ludowi, odkupionemu krwią naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa./ Zachowaj nas w posłuszeństwie Twojej prawdzie, abyśmy
uwolnieni zostali od mocy złego i dostąpili Twojego błogosławieństwa./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. Amen.
2. Panie, Boże wszechmogący!/ Uwielbiamy Twoje Imię za dar zbawienia w Twoim
Synu, Jezusie Chrystusie i dziękujemy Ci za Słowo, przez które budujesz i odnawiasz
codziennie swój Kościół na ziemi./Prowadź nas przez Ducha Świętego, abyśmy posłuszni byli Chrystusowi i przez Niego przeprowadzeni zostali z ciemności do wiecznej
światłości./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
3. Panie Jezu, z Twojej woli powstał na ziemi Kościół, który umiłowałeś i nieustannie
miłujesz./ Przebacz wszystkim, którzy pod pretekstem posiadania prawdy nienawidzą
Twojego Kościoła i wszystko czynią, aby go zniszczyć./ Buduj swój Kościół na fundamencie nauki apostolskiej, uzbrój go w miecz Ewangelii i napełń go światłem Ducha
Twojego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
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Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 5 Mż 6,4-9
4.Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5.Będziesz tedy miłował
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.
6.Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7.Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą,
kładąc się i wstając. 8.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska
między twoimi oczyma. 9.Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich
bramach.
Lekcja: Rz 3,21-28
21.Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której
świadczą zakon i prorocy, 22.i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa
dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, 23.gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im
chwały Bożej, 24.i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, 25.którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości
Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, 26.dla okazania
sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. 27.Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. 28.Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.
Graduale
Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego,
co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Alleluja! (Ps 84,12)

Biblijny tekst kazania
Mt 10,26b-33
26b. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się
dowiedzieć nie miano. 27.Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co
słyszycie na ucho, głoście na dachach. 28.I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
29.Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię
bez woli Ojca waszego. 30.Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. 31.Nie
bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. 32.Każdego więc, który mię wyzna przed
ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; 33.ale tego, kto by się mnie
zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

365

ŚWIĘTO REFRMACJI

Modlitwa powszechna Kościoła
1. Panie Boże i Ojcze naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Uwielbiamy w dniu
wspominania dzieła odnowy Kościoła Twojego Syna święte Imię Twoje, bo Ty za sprawą Ducha Świętego powołałeś Kościół na ziemi i uznałeś nas za godnych wejścia do
dziedzictwa Twojego Syna. Wyznajemy, że nie zawsze dobrze wypełniamy nasze posłannictwo, często pogardzamy Twoją prawdą i nie przynosimy owoców godnych naszej wiary w Jezusa Chrystusa, Pana i Głowy Kościoła.
Prosimy Cię, ożyw mocą Ducha swojego nasze serca. Jak niegdyś tchnąłeś Ducha
Świętego w obumierające członki Kościoła, tak i nas ożyw przez Ewangelię o zbawieniu dla każdego wierzącego.
Pragniemy nieść wysoko sztandar Twojego Słowa, składać świadectwo o Twojej mocy, która nieustannie objawia się w naszym życiu. Chcemy głosić Twoją dobroć, objawioną w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia Twojej chwały i mocy. Daj nam siły i odwagę
do przeciwstawiania się tym, którzy Twoje Słowo wykładają według własnego rozumienia. Dopomóż nam zachować w sercach miłość do Kościoła i wierność prawdzie, że
usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby zgromadził w jedno wszystkie Twoje dzieci.
Boże, prosimy Cię, spraw, aby nasza wiara objawiała się w codziennym życiu przez
okazywanie miłości naszym bliźnim i przez tolerancję wobec inaczej myślących i wierzących. Niechaj umacnia się na ziemi Twoje Królestwo pokoju i sprawiedliwości! Niechaj poznają wszystkie narody, że jesteś naszym Bogiem, a tych, których miłujesz nigdy nie opuścisz!
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
2. Wszechmogący Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nie jesteś Bogiem
milczącym. Twoje oblicze jest nieustannie zwrócone ku grzesznym ludziom, niegodnym Twojej łaski i miłości. Otwierasz swoje serce ojcowskie przed każdym pragnącym
społeczności z Tobą. Dajesz poznanie Twojej zbawiennej woli.
Dziękujemy Ci, że Słowo Twoje jest obietnicą i wskazaniem drogi, którą pragniesz
prowadzić nas przez życie. Otwórz nasze uszy i serca, żeby przeniknęła nas Twoja
prawda, przez którą i w której jest wyzwolenie i wolność życia przed twoim Majestatem.
Dziękujemy Ci, że przez swoje Słowo odnowiłeś przed wiekami oblicze Twojego
Kościoła. Nieustannie budujesz przez nie Twoje wybrane i powołane dzieci w dom
duchowy i święte kapłaństwo.
Panie Boże, Ojcze miłosierny, racz łaskawie prowadzić Twój Kościół przez Ducha
Świętego, Pocieszyciela i Oświeciciela serc naszych. Gromadź wszystkich członków
Twojego Kościoła świętego wokół ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa
i Pana wszystkich, których powołałeś do życia w światłości i prawdzie.
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Wysłuchaj nas, Boże łaskawy, i okaż nam zmiłowanie w Jezusie Chrystusie, jedynej
Głowie Kościoła. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Panie, w Tobie pokładam nadzieję moją. Alleluja!
Zgromadzenie liturgiczne: Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój. Alleluja!
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ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1 LISTOPADA)
Hasło dnia
Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. (Ps 90,12)

Introit nr 94
Ksiądz
* Panie, naucz nas liczyć dni nasze,
* Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu!
* Kto wychodzi z płaczem,

Zgromadzenie liturgiczne
* Abyśmy zyskali mądre serce.
* Byliśmy jak we śnie.
* Będzie wracał z radością!

Kolekty
1. Panie Boże, jesteś światłością i źródłem życia./ Rozprosz ciemność naszych serc
światłem Twojej prawdy i przez Syna swojego napełnij nasze dusze życiem wiecznym./
Spraw, abyśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa już teraz żyli mocą, która pochodzi od
Ciebie, a w dniu naszej śmierci z radością przekroczyli próg wieczności./ Wysłuchaj nas
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.
2. Panie Boże, szybko upływają dni naszego życia./ Jesteśmy na tej ziemi jedynie pielgrzymami, bo nasza ojczyzna jest w niebie./ Prosimy Cię pokornie, spraw, abyśmy
z ufnością zbliżali się do dnia przejścia z doczesności do wieczności, gdyż wtedy to, co
śmiertelne przyobleczesz w to, co nieśmiertelne i wówczas na wieki będziemy z Tobą./
Wysłuchaj nas przez Zmartwychwstałego Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków.
3. Wszechmogący Boże, Panie życia i śmierci./ Daj nam siły do przezwyciężenia lęku
przed śmiercią i napełń nas nadzieją na życie u Ciebie w wieczności./ Wysłuchaj nas
przez Zmartwychwstałego Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.

Biblijne teksty liturgiczne
Stary Testament: 5 Mż 34,1-8
1.Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który
jest naprzeciw Jerycha; i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, 2.cały
okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Zachodnie, 3.i Negeb, i obwód doliny Jerycha, miasta palm, aż po Soar. 4.I rzekł Pan do
niego: To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc:
Twojemu potomstwu dam ją; pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz.
5.I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana.
6.I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor; a nikt nie zna po
dziś dzień jego grobu. 7.A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale
wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. 8.I opłakiwali synowie izrael-
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scy Mojżesza na stepach moabskich przez trzydzieści dni; potem minęły dni płaczu
i żałoby po Mojżeszu.
Ewangelia: J 5,24-29
24.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który
mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do
żywota. 25.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. 26.Jak bowiem
Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. 27.I dał mu
władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 28.Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi
godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; 29.i wyjdą ci, co dobrze czynili, by
powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

Biblijny tekst kazania
1 Kor 15,35-38.42-44a
35.Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą?
36.Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. 37.A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może
jakimś innym; 38.ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu
ciało. 42.Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; 43.sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się
w słabości, bywa wzbudzone w mocy; 44a.sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone
ciało duchowe.
Modlitwa powszechna Kościoła
Boże, Panie całego stworzenia, wiecznie żywy i pełen mocy! Wspominamy dzisiaj
naszych zmarłych, dlatego nasze serca napełnione są żalem, bo ci, którzy odeszli z tej
ziemi, byli bliscy i drodzy naszym sercom. Wierzymy, że są oni w Twoich rękach i żadna siła nie wydrze ich spod Twojej łaski i miłości.
Dziękujemy Ci za tych, których dzisiaj wspominamy, przede wszystkim za to, coś
przez nich dla nas uczynił. Dziękujemy Ci za naszych rodziców, braci i siostry. Chwalimy Cię za Twoją miłość, którą znajdowaliśmy także w ich sercach.
Ojcze wieczności, przede wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego zerwałeś pęta śmierci i wywiodłeś nieśmiertelność na jaśnię. Dopomóż nam żyć w niezłomnej nadziei, że po czasie doczesnej pielgrzymki zgromadzisz
wszystkie swoje dzieci przed tronem łaski i obdarzysz ich życiem wiecznym.
Niech światło tryumfu i zwycięstwa nad śmiercią w Chrystusie rozproszy mroki
żyjących na tej ziemi, na której wszystko przemija i musi odejść. Panie, naucz nas liczyć
dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca!
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Miej nad nami litość i prowadź nas przez Ducha Świętego przez życie, ochraniaj od
złego, rozbudź ducha wiary i ufności. Prowadź nas do Królestwa Twojej chwały, gdzie
na wieki będziemy Cię wielbić wraz ze wszystkimi wybranymi.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Ksiądz: Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem.
Zgromadzenie liturgiczne: Kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie!
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